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ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  ىناگدنز 

: هدنسیون

نیما يدهم 

: یپاچ رشان 

ناوج نایب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( نازیملا یعوضوم  ریسفت   ) ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  11یناگدنز 

باتک 11تاصخشم 

ـب لا ـ طم ـت  سر ــ 11هف

هب 17میدقت 

يدزی دمحم  هّللاۀیآ  ترضح  هیدیئأت  18نتم 

ییادتقم یضترم  هّللاۀیآ  ترضح  هیدیئات  18نتم 

سرافناتسارديربهرناگربخمرتحم هدنیامن  بیغتسدرغصایلعدیسهّللاۀیآ  ترضح  18هیدییأتنتم 

رشان 19همدقم 

ـف لؤ ـه مـ مد ـ 20قم

رصم هب  لیئارساینب  ترجاهم  خیرات  مالسلاهیلع و  فسوی  بوقعی و  : لوا 22لصف 

مالسلاهیلع فسوی  تشذگرس  22هصالخ 

خیرا ناتساد تـ نیرتابیز  29فسوی ،

نآرق رد  فسوی  ناتساد  لقن  زا  30فده 

نآ فد  ـف و هـ سو يا یـ ــ یؤر ـل  32یلحت

فسوی 32ناردارب 

تایاور رد  فسوی  34ناردارب 

ناعنک رد  فسوی  : مود 34لصف 

فسوی یگدنز  هیلوا  34ثداوح 

فسوی تشذگرس  رد  یهلا  35تایآ 

ناتساد زاغآ  رد  فسوی  ناردارب  35شقن 

فسوی ناردارب  راتفر  هیحور و  36لیلحت 

بوقعی نارسپ  36تاداقتعا 
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هداوناخ شاعم  هرادا  زرط  مالسلاهیلع و  بوقعی  یگدنز  37لحم 

فسوی هب  بوقعی  دایز  تبحم  37لیلد 

نارسپ تداسح  لابق  رد  ردپ  37ریبدت 

یبیغ ربخ  کی  فسوی ، لتق  هئطوت  38تایئزج 

هداوناخ زا  فسوی  درط  هئطوت و  يارجا  شور  40باختنا 

هئطوت يارجا  40تامدقم 

نارسپ رارصا  لبا  ـ قم رد  رد  لا پـ ـ 40صیتسا

هئطوت 41يارجا 

نآ ـف  شک ـن و  یغورد ياهراک  تفا  رب بـ ـی  43لیلحت

بوقعی ـل  معلاس ـ کع ـف و  سو گر یـ ـر مـ بخ تفا  ـ یرد ـه  44نحص

بوقعی ـر  بص رب  ـی  45لیلحت

رصم رد  فسوی  رارقتسا  لاقتنا و   : موس 46لصف 

خیرات رد  یلوحت  رصم ، رد  فسوی  46رارقتسا 

فسوی 47ناگدنشورف 

فسوی 48رادیرخ 

ـر صم رد  فسو  ـن یـ ّکمت رد  ـی  هلا ـت  یشم يار  ـ 49جا

اخیلز فسوی و   : مراهچ 50لصف 

رصم زیزع  هناخ  رد  ـف  سو 50یـ

ـف سو ـی یـ ناو زا جـ ـ 50غآ

اخیلز 51قشع 

اخیلز قشع  یگدنز و  رب  54یلیلحت 

فسو هداعلاقرا یـ 57تردق خـ

 ! دریگیم ار  نامیا  ياج  ـز  یچ 59هچ 

؟ داد تا  ـ جن ار  ـف  سو هک یـ یناهرب  60و ...
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اهتسد ندیرب  ات  نهاریپ  ندش  هراپ  61زا 

 ! درک نایب  ار  تقیقح  62فسوی 

؟ داد تداهش  فسوی  عفن  هب  یسک  63هچ 

رصم زیزع  64تواضق 

زیزع 64يراکیفخم 

ـر هش رد  ـا  خیلز ـق  شع ياد  را صـ ـ 65شتنا

 ! دیربن ار  شتسد  67اخیلز 

فسوی یگدنز  تعاس  68نیرتتخس 

؟ دندرک ـه  یبشت ـه  تشر هب فـ ار  فسوی  رصم  نانز  ار  69چـ

اخیلز 70فارتعا 

 ! دوشیم لسوتم  دیدهت  هب  71اخیلز 

وا يربمایپ  توعد  زاغآ  نادنز و  رد  فسوی   : مجنپ 73لصف 

نادنز رد  فسوی  یگدنز  ینالو  73نارود طـ

فسوی ندش  ینادنز  73لیلد 

فسوی نادنز  74ياقفر 

ناینادنز باوخ  75ریبعت 

هتفای تاجن  ینادنز  زا  فسوی  76تساوخرد 

نادنز رد  فسوی  يربمغیپ  توعد  76زاغآ 

نادنز رد  مالسلاهیلع  فسوی  ینید  توعد  نیلوا  77دافم 

 ! درک یفرعم  ار  دوخ  78فسوی 

دیحوت نید  تاغیلبت  رد  فسوی  80قطنم 

رصم تموکح  هب  مالسلاهیلع  فسوی  ندیسر  تامدقم   : مشش 81لصف 

رصم هاشداپ  هتفشآ  81يایؤر 

 ! دش حرطم  هرابود  فسوی  هنوگ  نیا  82و 
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نادنز زا  فسوی  يدازآ  84حرش 

فسوی یهانگیب  هب  رصم  نانز  85فارتعا 

ـد! نکیم یفرعم  نیما  ار  دوخ  85فسوی 

فسوی یسایس  یعامتجا و  یگدنز  86زاغآ 

فسوی یتلود  ماقم  86نیلوا 

ـه یلا يراد و مـ ـه  ناز ترازو خـ ما  ـ قم رد  ـف  سو ــ 87ی

مالسلاهیلع فسوی  یگدنزتالوحت  رد  یهلافاطلا  87تیشم و 

رصم هب  فسوی  ناردارب  ياهرفس  : متفه 88لصف 

رصم هب  بوقعی  نار  ـ سپ لوا  ـر  88فس

رصم هب  نیماینب  رفس  89تامدقم 

رصم هب  نیماینب  ندروآ  يارب  فسوی  90تادیهمت 

رصم هب  بوقعی  نارسپ  مود  رفس  91تامدقم 

نیماینب ظفح  لابق  رد  ناردارب  91دهعت 

 ! داد لکوت  رد  بوقعی  هک  92یسرد 

! دنکیم تفایرد  ار  فسوی  مایپ  بو  ـ 93قعی

زاستشونرس رفس  مود ، 93رفس 

توافتم يا  ـ ههزاورد زا  ـر  صم هب  94دورو 

بوقعی هیصوت  یهلا و  95تیشم 

بوقعی هب  هدش  اطعا  96ملع 

رصم رد  فسوی  ناردارب  مود  رفس  96بیاصم 

ردار تشادزا بـ يارب بـ ـف  سو حر یـ 97طـ

فسوی ردارب  فیقوت  حرط  رب  99یلیلحت 

مهتم ناردارب  100عضوم 

ردارب لیو  ـ حت زا  ـف  سو عا یـ ـ 100نتما
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ناوراک تشگزاب  رصم و  رد  رتگرزب  ردارب  101ندنام 

! فسوی نتفای  يارب  دیما  ندش  102هدنز 

بوقعی مغ  ینوزفا  تبیصم و  103رارکت 

رصم هب  فسوی  ناردارب  موس  104رفس 

؟ دندیسر مه  هب  ناردارب  106هنوگچ 

فسو نهار یـ ـ یپ يو  108بـ

! دیسر بوقعی  ماشم  هب  فسوی  109رطع 

ردپ هاگشیپ  رد  هدنمرش  نامیشپ و  110نادنزرف 

رصم رد  بوقعی  لآ  رارقتسا  فسوی و  ناتساد  نایاپ   : متشه 110لصف 

رصم رد  لیئارساینب  تنوکس  110ترجاهم و 

هتشگ مگ  فسوی  اب  رادید  111هظحل 

فسوی ردام  هرابرد  111یثحب 

فسوی باوخ  نتفای  112تیعقاو 

بو ـ قعی هد  ـ جس رب  113یلیلحت 

فسوی يرازگرکش  ـه  113نحص

فسوی يوزرآ  114نیرخآ 

فسوی يوزرآ  نیرخآ  115لیلحت 

یبیغ ربخ  کی  ناونع  هب  فسوی ، 116ناتساد 

بوقعی رمع  116نایاپ 

ا ــ خیلز ـف بـا  سو 116جاودزا یـ

فسوی هروس  116نایاپ 

مالسلاهیلع فسوی  بوقعی و  ینید  بدا  يونعم و  تیصخش  : مهن 118لصف 

نآرق رد  وا  يانث  فسوی و  يونعم  118ماقم 

مالسلاهیلع فسوی  تازا  ـ یتما تاما و  ـ 118قم
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فسوی ندش  119هدیزگرب 

ثیداحا لیوأت  119میلعت 

ت ــ معن ما  ــ 120متا

فسوی تمصع  ینید و  121بدا 

اعد نایب و  رد  فسوی  122بدا 

فسوی راگدای  اعد و  123نیرخآ 

وا مالک  رد  بوقعی  دیماو  ربص  125روهظ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  126هرابرد 
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( نازیملا یعوضوم  ریسفت   ) ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز 

باتک تاصخشم 

ریسفت ثیدح ( نآرق و  هاگدید  زا  مالـسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  روآدیدپ :  مان  ناونع و   - 1316 يدهمدیس ، نیما ، هسانشرس : 
. ینوتسیب دمحم  تراظن  اب  نیما ؛ يدهم  مامتها  هب  نازیملا /) یعوضوم 

ناوج 1390. نایب  مق : رشن :  تاصخشم 
366 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

.20  .[ ج همالع [ ؛ ریسفت  تسورف : 
2-114-228-600-978 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. تسا ییابطابط  نیسحدمحم  فیلات  نآرقلاریسفتلایف "  نازیملا  باتک "  ساسارب  باتک  نیا  تشاددای : 

. نآرقلاریسفتلایف نازیملا  رگید :  ناونع 
ربمایپ فسوی  عوضوم : 
ربمایپ بوقعی  عوضوم : 

نرق 14 هعیش --  ریسافت  عوضوم : 
نآرقلاریسفت یف  نازیملا   . 1360 نیسحدمحم 1281 -  یئابطابط  هدوزفا :  هسانش   - 1337 دمحم ، ینوتسیب  هدوزفا :  هسانش 

.20 .[ ج همالع [ ؛ ریسفت  هدوزفا :  هسانش 
83ت7 20.ج 1390 فلا /BP98 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/179 ییوید :  يدنب  هدر 
2714200 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ـب لا ـ طم ـت  سر ــ هف

ـه حفص عو  ـ ضوم
5 ••• هیملع  هزوح  تیریدم  یلاعیاروش  سیئر  يدزی  دمحم  هّللاۀیآ  هیدییأت 

6 ••• م  ــ ـه ق یملع هزو  ــ ـت ح یریدم ـی  ئادتقم ی  ــ ضترم هّللاۀیآ  هیدییأت 
7 ••• يربهر  ناگربخ  هد  ـ نیامن ب  ــ یغتسد رغصا  یلعدیس  هّللاۀیآ  هیدییأت 

8 ••• ر  ـــ شا ه نـ ــ مد ــ قم
12 ••• ف  ـــ لؤ ــ ه م ــ مد ـ قم

17 ••• رصم  هب  لیئارساینب  ترجاهم  خیرات  مالسلاهیلع و  فسوی  بوقعی و  لوا : لصف 
17 ••• مالسلاهیلع  ـف  سو ـت یـ شذ ـ گر ــ هصال س خـ

43 ••• خیرات  نا  ـ تساد نیر  ـ تا ـ بیز ـف ، سو یـ
(429)

44 ••• رصم  هب  لیئارساینب  لاقتنا  اب  فسوی  تشذگرس  طابترا 

یعوضوم ریسفت   ) ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز 
( نازیملا
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46 ••• نآرق  رد  فسوی  ناتساد  لقن  زا  فد  هـ
( 430)

ـب  لا ـ طم ـت  سر ــ هف
ـه حفص عو  ـ ضوم

47 ••• نآرق  رد  فسوی  ناتساد  لقن  یئانثتسا  تیفیک 
49 ••• وا  ـی  گد ـ نز هد  ـ نیآ ثداو  فسو و حـ باو یـ خـ

51 ••• نآ  فد  ـــــ ف و ه ــ سو ــ يا ی ـ یؤر ل  ــ یلحت
53 ••• ـف  سو ناردار یـ ــ ب

56 ••• تا  ـــــ یاور رد  ف  ـــ سو ــــ ناردار ی ـــــ ب
57 ••• ناعنک  رد  فسوی  مود : لصف 

57 ••• ف  ـــ سو ـــ ی ی ــ گد ـــ نز ه  ــ یلوا ثداو  ـــ ح
60 ••• ف  ــ سو ـــ ت ی ــ شذ ـ گر رد سـ ی  ــ هلا تایآ 

(431)
61 ••• نا  ــ تساد زا  ــ غآ رد  ـف  سوی ناردار  ـش بـ قن

( 432)
ـب  لا ـ طم ـت  سر ــ هف

ـه حفص عو  ـ ضوم
63 ••• فسو  ناردارب یـ را  ـ تفر هیحور و  لیلحت 

64 ••• بو  ــــ قعی نار  ــــ سپ تادا  ــــ قتعا
65 ••• رد  هب پـ تبسن  بوقعی  نادنزرف  تبحم 

66 ••• هداوناخ  شاعمهرادا  زر  مالسلاهیلع و طـ بوقعی  یگدنز  لحم 
67 ••• ـف  سو بو بـه یـ ـ قعی دایز  تبحم  لیلد 

68 ••• نار  ـ سپ تداسح  لا  ـ بق رد  ردپ  ریبد  تـ
70 ••• ـی  بیغ ـر  بخ یـک  فسو ، ـل یـ تق ـه  ئطو تا تـ ـ یئز جـ

314 ••• ـف  سو ــ يوزرآ ی ن  ــ یر ـ خآ  74 ••• هبوت  هانگ و  زا  ـف  سوی ناردار  ـر بـ یسفت
(433)

75 ••• هداوناخ  زا  فسوی  درط  هئطوت و  يارجا  شور  باختنا 
( 434)

ـب  لا ـ طم ـت  سر ــ هف
ـه حفص عو  ـ ضوم

76 ••• هئطو  يارجا تـ تامدقم 
78 ••• نارسپ  رارصا  لباقم  رد  ردپ  لاصیتسا 

80 ••• ه  ــ ئطو ـــ يار ت ـــ جا

یعوضوم ریسفت   ) ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز 
( نازیملا
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83 ••• فسوی  گر  ـر مـ بخ يارب  نیغورد  رذع 
86 ••• نآ  ف  ــ شک ـن و  یغورد يا  ــ هرا ــ تفا ک ـی بـر بـ لیلحت

89 ••• بوقعی  لمعلاسکع  فسوی و  گرم  ربخ  تفایرد  ـه  نحص
92 ••• بوقعی  ربص  رب  یلیلحت 

97 ••• رصم  رد  فسوی  رارقتسا  لاقتنا و  مو : ل سـ ــ صف
(435)

97 ••• ـخ  یرا رد تـ ـی  لو ــ حت ر ، ـــ صم رد  ـف  سو رار یـ ــ قتسا
( 436)

ـب  لا ـ طم ـت  سر ــ هف
ـه حفص عو  ـ ضوم

99 ••• ـف  سو ــ نا ی ــ گد ـ نشور فـ
101 ••• ف  ــ سو ـــ راد ی ـــ یر ـــ خ

105 ••• رصم  رد  فسوی  نّکمت  رد  یهلا  تیشم  يارجا 
109 ••• ـا  خیلز فسوی و  مرا : ـــ هچ ـل  صف

109 ••• رص  زیزع مـ هناخ  رد  فسوی 
110 ••• ـف  سو ی یـ ــ ناو ــ زا ج ـ غآ

113 ••• ا  ــــــــ خیلز ق  ـــــ شع
115  ! ••• سا  ــ نشا قو نـ ــــ شعم

(437)
121 ••• ا  ــ خیلز ق  ــ شع ـی و  گد ــ نز ر  ــ ی ب ــ لیلحت

( 438)
ـب  لا ـ طم ـت  سر ــ هف

ـه حفص عو  ـ ضوم
؟125 ••• دو  ـ بن ير  ـ ظا اد نـ ه جـز خـ ــ ا ک ـــ نآ ج

133 ••• ف  ــ سو ـــ هدا ی ـــ علاقرا ـــ ترد خ ـــ ق
137  ! ••• در  ـ یگی ار مـ نا  ــ میا يا  ــ ـز ج یچ ه  ــ چ

140  ! ••• د  ــ شن کیدز  ها نـ ـ نگ هب  وا 
؟143 ••• داد  تا  ــ جن ار  فسو  هک یـ ینا  ـ هر بـ و ....

145 ••• اهتسد  ندیرب  ات  نهار  ـ یپ ندش  هرا  زا پـ
150  ! ••• درک  نایب  ار  تقیقح  فسوی 

؟151 ••• داد  تداهش  فسو  عفن یـ ـی بـه  سک چـه 
(439)

153 ••• ر  ــ صم ز  ــ یز توا عـ ــ ضق
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( 440)
ـب  لا ـ طم ـت  سر ــ هف

ـه حفص عو  ـ ضوم
155 ••• ـز  یز يرا عـ ـ کی ـــ فخم

157 ••• ر  ـــــ هش رد  ا  ـــ خیلز ـق  شع ياد  را صـ ــ شتنا
160 ••• ر  ـــ هش فار  ـــ شا نا  ـــ نز زا  ا  ـــ خیلز تو  ـ عد

162 !؟ ••• یسا  ــ نشب ج  ــ نر زا تـ تسد  ـی و  نیب خر  و  ــ چ
164  ! ••• دیربن  ار  شتسد  اخیلز 

169  ! ••• دو  ـــ اد ب ــ ق خ ــ شع زا  لا  ـ مالا ـف مـ سو لد یـ
170 ••• ف  ــ سو ــ ی ی ـــ گد ــ نز ـت  عا ـن سـ یر ـ تتخس
172 ••• ا  ــــ خیلز ـس  لجم حر  ــــ هرا ط ــ برد ـی  تا ــ کن

(441)
؟173 ••• دندرک  هیبشت  هتشرف  هب  ار  فسوی  رصم  نانز  ارچ 

( 442)
ـب  لا ـ طم ـت  سر ــ هف

ـه حفص عو  ـ ضوم
176 ••• ا  ـــــــــــ خیلز فار  ــــــ تعا

177! ••• دو  ـ شیم لسوتم  دیدهت  هب  اخیلز 
179! ••• دو  ـ شیم لسوتم  اد  هب خـ فسوی 

185 ••• وا  يربمایپ  توعد  زاغآ  نادنز و  رد  فسو  یـ م : ــ جنپ ل  ــ صف
185 ••• ناد  ــ نز رد  ـف  سو ـی یـ گد ـ نز ـی  نالو ــ نارود ط

187 ••• ـف  سو ــ ند ی ـی شـ ناد ـ نز ـل  یلد
190 ••• ـف  سو ـــ ناد ی ــــ نز يا  ـــ قفر
192 ••• نا  ــــ یناد ــ نز باو  ــ ر خ ــ یبعت

(443)
194 ••• هتفا  تا یـ ــ جن یناد  ـ نز زا  ـف  سو تساو یـ ـ خرد

( 444)
ـب  لا ـ طم ـت  سر ــ هف

ـه حفص عو  ـ ضوم
196 ••• نادنز  رد  ـف  سو ير یـ ـ بمغیپ تو  ـ عد زا  ــ غآ

199 ••• نادنز  رد  مالسلاهیلع  فسوی  ینید  توعد  نیلوا  دافم 
203  ! ••• درک  یفر  ـ عم ار  دوخ  فسوی 

207 ••• ـد  یحو ـن تـ ید تا  ـ غیلبت رد  ـف  سو ـق یـ طنم
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211 ••• رصم  تموکح  هب  مالسلاهیلع  فسوی  ندیسر  تامدقم  مشش : لصف 
211 ••• رصم  هاشداپ  ـه  تفشآ يایؤر 

214  ! ••• حر شـد  ـ طم هرا  ـ بود ـف  سو ـه یـ نو نیا گـ و 
220 ••• نادنز  زا  فسوی  يدازآ  حرش 

(445)
223 ••• فسو  ـی یـ ها ـ نگیب ـر بـه  صم نا  ـ نز فار  ـ تعا

( 446)
ـب  لا ـ طم ـت  سر ــ هف

ـه حفص عو  ـ ضوم
225  ! ••• ـد  نکی ـی مـ فر ــ عم ن  ــ یما ار  دو  ـــ فسو خ ـــ ی

226 ••• ـف  سوی ـی  سا ـ یس ـی و  عام ـ تجا ـی  گد ــ نز زا  ــ غآ
228 ••• ف  ــ سو ــ ـی ی تلود ما  ــ قم ـن  یلوا

230 ••• ه  ــ یلا يراده و مـ ـ ناز ترازو خـ ما  ــ قم رد  فسو  یـ
231 ••• مالسلاهیلع  فسوی  یگدنز  تالوحت  رد  یهلافاطلاو  تیشم 

235 ••• رصم  هب  فسوی  ناردارب  ياهرفس  متفه : لصف 
235 ••• ـر  صم هب  بوقعی  نارسپ  لوا  رفس 
238 ••• ر  ــ صم هب  نیماینب  رفس  تا  ـ مدقم

(447)
240 ••• ـر  صم نیما بـه  ـ ینب ندروآ  يار  فسوی بـ تادیهمت 

( 448)
ـب  لا ـ طم ـت  سر ــ هف

ـه حفص عو  ـ ضوم
242 ••• رصم  بوقعی بـه  نار  ـ سپ مود  رفس  تامدقم 

244 ••• ن  ــ یما ـ ینب ـظ  فح لا  ــ بق رد  ناردار  ـد بـ هعت
246  ! ••• داد  لکوت  رد  بوقعی  هک  یسرد 

249! ••• ـد  نکی تفا مـ ــ یرد ار  فسو  ما یـ ـ یپ بوقعی 
251 ••• زاستشونرس  رفس  مود ، رفس 

253 ••• توا  ـــ فتم يا  ـ ههزاورد زا  ر  ــ دورو بـه مـص
256 ••• بوقعی  هیصو  یهلا و تـ تیشم 
258 ••• بو  ـ قعی هد بـه  ــ اطعا ش ـم  لع

(449)
260 ••• رصم  رد  فسو  ناردارب یـ مود  ـر  فس بیا  ـ صم

( 450)
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ـب  لا ـ طم ـت  سر ــ هف
ـه حفص عو  ـ ضوم

261 ••• ردار  ـــ ـت ب شادزا يار بـ ــ ـف ب سو حر یـ ـــ ط
268 ••• فسوی  ردار  ف بـ ــ یقو حر تـ ــ ر ط ــ ی ب ــ لیلحت

271 ••• م  ــــ هتم ناردار  ــــ ع ب ـــ ضو ــ م
273 ••• ردار  لیو بـ ـ حت زا  ف  ــ سو عا یـ ـ نتما

274 ••• ناوراک  تشگزاب  رصم و  رد  رتگرزب  ردارب  ندنام 
278! ••• فسوی  نتفای  يارب  دیما  ندش  هدنز 

281 ••• بوقعی  مغ  ینوزفا  تبیصم و  رار  ـ کت
285 ••• ـر  صم هب  فسوی  ناردارب  مو  رفس سـ

(451)
؟291 ••• ـد  ند ـ یسر مه  ناردار بـه  هنوگچ بـ

( 452)
ـب  لا ـ طم ـت  سر ــ هف

ـه حفص عو  ـ ضوم
295 ••• ف  ــ سو ــ ـن ی هار ــ یپ يو  ــ ب

298! ••• د  ـــ سر بو  ــ قعی ما  ـــ شم ه  ــ ـف ب سو ر یـ ــ طع
301 ••• رد  ها پـ ـ گشیپ رد  هد  ـ نمر نا و شـ ـ میشپ ناد  ـ نزرف

303 ••• رصم  رد  بوقعی  لآ  رارقتساو  فسوی  ناتساد  نایا  پـ ـم : تشه لصف 
303 ••• ر  ــ صم رد  لیئار  ــ ساینب ت  ــ نو ــ کس ترجا و  ـ هم

304 ••• هتشگ  مگ  فسوی  اب  رادید  هظحل 
306 ••• فسو  ــ ردام ی هرا  ــ برد یثحب 

307 ••• فسو  ــ باوخ ی نتفای  تیعقاو 
(453)

310 ••• بو  ــ قعی هد  ــ جس رب  یلیلحت 
( 454)

ـب  لا ـ طم ـت  سر ــ هف
ـه حفص عو  ـ ضوم

311 ••• فسو  يراز یـ ـ گرکش هنحص 
314 ••• ـف  سو ــ يوزرآ ی ن  ــ یر ـ خآ

317 ••• فسوی  يوزرآ  نیرخآ  لیلحت 
319 ••• یبیغ  ـر  بخ کی  ناو  ـ نع هب  ـف ، سو نا یـ ــ تساد

319 ••• بو  ــ قعی ر  ــ مع نا  ــ یا ــ پ
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320 ••• ـا  خیلز ا  ــ ـف ب سو جاودزا یـ
321 ••• ـف  سو هرو یـ ــ نا س ــ یا ــ پ

327 ••• مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  ینید  بدا  يونعم و  تیصخش  مهن : لصف 
(455)

327 ••• نآر  رد قـ وا  يا  ـ نث ـف و  سو يو یـ ـ نعم ما  ـــ قم
( 456)

ـب  لا ـ طم ـت  سر ــ هف
ـه حفص عو  ـ ضوم

328 ••• مالسلاهیلع  ف  ــ سو ــ تازا ی ـــ یتما تا و  ـ ماقم
329 ••• فسو  ند یـ هد شـ ـ یزگرب
330 ••• ثیدا  ـ حا ـل  یوأ ـم تـ یلعت

332 ••• ت  ــــــ معن ما  ـــــ متا
336 ••• ف  ـــ سو ــ ت ی ـــ مصع ی و  ـــ نید بدا 
339 ••• ا  ــــــ عد نا و  ـــ یب رد  ف  ــ سو بدا یـ

344 ••• ـف  سو را یـ ـ گدا ــ ا و ی ــ عد ـن  یر ـــ خآ
349 ••• وا  مالک  رد  بوقعی  دیما  ـر و  بص رو  ــ هظ

(457)

هب میدقت 

ٍدَّمَُحم  انِِّیبَن  َو  انِدِّیَس  یِلا 
انالْوَم  یِلا  َو  َنیِّیبَّنلا  ـِم  َتاخ َو  ـِه  ّللا ِلو  ـ ُسَر

ِۀَعِْضب  یِلا  َو  َنینِمْؤُْملا  ِریمَا  ٍِّیلَع  َنیدِّحَوُْملا  َیلْوَم  َو 
ْيَدِّیَس  یِلا  َو  َنیَملاْعلا  ِءاِسن  ِةَدِّیَس  ِِهْبلَق  ِۀَجَْهب  َو  یفَطْصُْملا 

ِۀَعْسِّتلا  ِۀَِّمئالا  َیِلا  َو  ِْنیَسُْحلا  َو  ِنَسَْحلا  ِْنیَْطبِسلا ، ِۀَّنَْجلا ، ِلْهَا  ِبابَش 
ِمُولُع  ِثِراو  َو  َنیضَرالاِیف  ِهّللاِۀ  ـــ َّیَِقب امَّیِسال  ِْنیَسُْحلا  ِْدلُوْنِم  َنیمَّرَکُْملا  َنیموُصْعَْملا 

ِنیّدلا ،  ِِملاعَم  َو  ِِضئارَْفلا  ِءایْحِِال  ِرِخَّدُْملا  َو  ِۀَمَلَّظلاِِرباد  ِعْطَِقل  ِّدَعُْملا  َنیلَسْرُْملا ، َو  ِءاِیْبنالا 
َّزِعُم  ایَف  َفیرَّشلا  ُهَجَرَف  یلاعَت  ُهّللا  َلَّجَع  ِنامَّزلا  َو  ِرْصَْعلا  ِبِحاص  ِنَسَْحلاِْنبِۀَّجُْحلا 

انَّسَمْدَقِءامَّسلاَوِضْرالاَْنَیبُلِصَّتُْملاُبَبَّسلااَهُّیَاِءادْعالاَلِذُمایَوِءاِیلْوالا 
ـٍۀ  َعاِضِبب ـا  ْنئِج َو  َک  ـــ ِقاِرف َو  َک  ـــ ِتَْبیَغ یف  َّر  ـــ ُّضلا اَنَلْهَا  َو 

(4)
َو  َکِّنَم  ْنِم  َْلیَْکلا  اََنل  ِفْوَاَف  َِکتَّبَحَم  َو  َِکئالِو  ْنِم  ٍةاجُْزم 

َْکنِم  ٍۀَمْحَر  ِةَرْظَِنب  اْنیَلَع  ْقَّدَصَت  َو  َِکلْضَف 
َنینِسْحُْملا َنِم  َکیَرن  ّانِا 
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يدزی دمحم  هّللاۀیآ  ترضح  هیدیئأت  نتم 

هیملع  هزوح  تیریدم  یلاعیاروش  سییر  يربهر و  ناگربخ  سلجم  هناخریبد  سییر 
میحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

تیرـشب يارب  شربماـیپ  نیرخآ  هلیـسو  هب  ملاـع  دـنوادخ  هک  تیادـه  غارچ  نیرتیلاـع  ینامـسآ و  هیدـه  نـیرتگرزب  نـیا  مـیرک  نآرق 
رون و نیا  اب  رتشیب  رادقم  ره  هب  هک  دنتـسه  اهناسنا  نیا  دیامنیم . هدومن و  ییامنهار  يریگتـسد و  ار  اهناسنا  هراومه  تسا ؛ هداتـسرفورف 

ندیشیدنا ، ندناوخ ، اب  میرک  نآرق  اب  اهناسنا  طابترا  دنریگیم . هرهب  رتشیب  دننک  رارقرب  طابترا  تمحر 
(5)

. دراد فلتخم  حوطـس  نآ ، ياهلمعلاروتـسد  هب  اهناسنا  لمع  تفایرد و  رکفت ، توالت ، دریگیم . لکـش  نآ  فادها  نتخانـش  ندیمهف ،
ینوگانوگ ياهراک  تسا . دنمـشزرا  دوخ  هبون  هب  مادـکره  دریگیم  ماجنا  طابترا  نیا  ندرک  ناسآ  ناور و  لیهـست و  يارب  هک  ییاهراک 

نآرق اب  ناوجلسن  رتهب  طابترا  ناکما  گرزب و  تمدـخ  نیا  تهج  رد  ناوج  لسن  يارب  ینوتـسیب  رتکد  ياقآ  بانج  مرتحم  دنمـشناد  هک 
دنمهرهب راـثآ  نیا  زا  هک  منکیم  هیـصوت  ناـناوج  صوصخب  نادـنمهقالع  هب  تسا . مارتحا  رکـشت و  ریدـقت و  لـباق  یگمه  دـناهدادماجنا ؛

دنوش .
. مناهاوخ لاعتم  دنوادخ  زا  ار  ناشیا  شیپ  زا  شیب  تاقیفوت 

يدزی  دمحم 
يربهر 1/2/1388 ناگربخ  سلجم  هناخریبد  سییر 

ییادتقم یضترم  هّللاۀیآ  ترضح  هیدیئات  نتم 

( 6)
میحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب 

هک عونتم  لگرپ و  هدرتسگ  ناتـسغاب  کی  اب  مدش  هجاوم  مشاب و  هتـشاد  دـیدزاب  ناوج  ریـسفت  ینآر  ــ هسـسؤم ق زا  دـیدرگ  بیـصن  قیفوت 
رارق هژیو  تیاـنع  دروم  دـیاب  هک  رفن  کـی  نهذ  هب  ار  بلاـج  وـن و  ياـهشور  تاراـکتبا و  نیا  هک  تسا  نآرق  تازجعم  زا  نیقی  روـطهب 

میهافم هکيروطهب  سونأم  دیجمنآرق  اب  ار  مهریغ  ناناوجون و  ناناوج و  ناکدوک و  هدرتسگ  حطـس  رد  دناوتب  ات  دیامن  ءاقلا  دشاب  هتفرگ 
دمحم رتکد  ياـقآ  باـنج  راوگرزب  ردارب  نآ  دـیامن و  ینآرق  یهلا و  ار  اـهنآ  شور  هتـسب و  شقن  اـهنآ  دوجو  رد  نآرق  شزرااـب  دـنلب و 

نیا دـیما  هب  تسه . ناشیا  ترخآ  يارب  يراج  تاحلاصلا  تایقاب  میظع و  هریخذ  هدـیدرگ و  ناشیا  بیـصن  قیفوت  نیا  هک  تسا  ینوتـسیب 
دشاب . هادفانحاورا  مظعالاهّللاتیقب  ترضح  هژیو  هجوت  دروم  نیرق و  صولخ  اب  تامادقا  همه  هک 

(7)
ییادتقم  یضترم 

كرابملاناضمر 1427 كرابم  هام  مجنپ  هبنش  موی  خیرات  هب 
(8)

سرافناتسارديربهرناگربخمرتحم هدنیامن  بیغتسدرغصایلعدیسهّللاۀیآ  ترضح  هیدییأتنتم 

میحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب 
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لحن )  / 89 « ) ٍءْیَش ِّلُِکل  اناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  َو  »
اهناسنا یگدـنز  رد  حرطم  نیوانع  تاعوضوم و  عیمج  يواح  ینآرق  همیرک  نیا  ياضتقم  هب  هک  تسا  یئاهبنارگ  هنیجنگ  نازیملا  ریـسفت 

دنک ادیپ  یگداس  هب  ار  شیوخ  رظنّدم  عوضوم  ناونع و  سکره  هک  تسا  نآ  بجوم  ًالوا  سیفن  هعومجم  نیا  یعوضوم  میظنت  دشابیم .
دوب . دهاوخ  هاگشناد  هزوح و  ناوج  نادنمشیدنا  نارگشهوژپ و  يارب  یعوضوم  تاقیقحت  ياتسار  رد  یبسانم  هنیمز  ایناث  و 

راثآ  رشن  میظنت و  رد  ناوج  ریسفت  ینآرق  هسسؤم  ياههمانرب  همادا  رد  زین  قیفوت  نیا 
(9)

ناراکمه زا  یهورگ  ینوتسیب و  دمحم  رتکد  ياقآ  بانج  مدنمشزرا  ردارب  بیصن  مالسا ، خیرات  لوط  رد  یمان  گرزب و  نیرّـسفم  ینآرق 
ـد . نشاب رادرو  ــ خرب یهلا  تاد  ــ ییأت تا و  ــ قیفوت زا  نا  ــ نچمه مراودیما  تسا . هدیدرگ  ناشیا  هوژپنآرق 

بیغتسد  رغصا  یلعدیس 
28/9/86

رشان همدقم 

رشتنم میرک  نآرق  ریسفت  عون  دودح 000/10  نونکات  مالسا  ردص  زا  هدش ، ماجنا  ناوج  ریسفت  ینآرق  هسـسؤم  رد  هک  یـشهوژپ  ساسارب 
رثن و یبرع ، تاملک  تایاور و  تایآ و  لماک  يراذـگبارعا  مدـع  تاحفـص ، ندوب  مجحرپ  لیلد  هب  اهنآ  زا 90 % شیب  هک  تسا  هدـیدرگ 

ياهفرح » نادنمقالع  نیصصختم و   » يارب افرص  باتک و ... گرزب  عطق  هدیچیپ ، یصصخت و  شراگن 
( 10)

هدافتسا یتحار  هب  ریسافت  لیبق  نیا  زا  دنناو  ـ تیمن تسا  ه  ــ تسیا ــ هک ش نانچنآ  زیزع » ناناوج   » هژیو هب  هعماج  يداع  دارفا  هتـشاد و  دربراک 
. دننک

ياهدرتسگ ياهشالت  یبیترتریـسفت  رانک  رد  يدربراک  یعوضوم و  ریـسفت  هئارا  يزاسهداس و  يارب  لاس  ناوج 15  ریسفت  ینآرق  هسسؤم 
عطق يدلج ،  30  ) ناوجون ریـسفت  و  یبیج ) عطق  هنومن ، ریـسفت  يدلج  هصالخ 30   ) ناوج ریـسفت  راشتنا  پاچ و  هک  تسا  هدومن  زاـغآ  ار 

، یتسد ياهرنه  یسانشناطیش ، یسانشگنر ، میرک ، نآرق  یسانشناتساب  ریظن  رگید  یعوضوم  ریـسفت  دصکی  زا  شیب  و  کچوک ) یبیج 
د . ــ شابیم ا  ــ تسار ن  ــ یمه رد  هدش  ر  ــ شتنم يا  ــ هیجورخ زا  ی  ــ شخب یکیفارگ و ... ـر  یسافت یقیسوم ، هارمه ، یناطیش  هدشمگ و  هکلم 

« نیمايدهمدیسياقآ بانج  دنمجراداتـسا   » هلا ــ ـس شـال 30  ــ ـل ت ـصا ـم حـ یتـسه نآ  ینارو  رـض نـ ـ حم رد  نونکا  امـش  اـم و  هک  یباـتک 
هب  ار  نازیملاریسفت  تادلجم  یمامت  ناشیا  . دشابیم

(11  ) رشان همدقم 
یعوضوم ناونع  داتفه  رد  ریـسفت » نتم  رد  فرـصت  لخد و  هنوگ  چیه  نودب   » ار بلاطم  يرادرب ، شیف  زا  سپ  هدر و  ــ هعلا ک ــ طم ت  ــ قد

یعوضوم و کت  تروص  هب  ه هـم  ــ هدو ک ــ من ن  ــ یود ــ ار ت نازیملا » یعوضوم  ریـسفت  يدلج  هعومجم 70   » راب نیتسخن  يارب  کیکفت و 
تسايدربراک . هدافتسا  ل  ــ با زیزع قـ نا  ـ ناو يارب جـ ياهرود  لکش  هب  مه 

هدش هتشون  زورما  ات  مالسا  ردص  زا  ینس  هعیش و  نایم  رد  هک  تسا  يریسفت  نیرتهب  ( » هر  ) يرهطم هّللا  ۀیآ  دیهش  هتفگ  هب  نازیملا » ریسفت  »
دوـخ عوـن  رد  قـح  هب  مالـسا و  ناـهج  ریـسافت  نیرتمهم  زا  و  هر ،)  ) یئاـبطابط همـالع  یملع  راـثآ  نیرتگرزب  زا  یکی  نازیملا » «. » تـسا

م 548 ه)  ) یـسربط خیـش  ناـیبلاعمجم  و  م 460 ه )  ) یـسوط خیـش  ناـیبت  ریـسفت  زا  سپ  تسا . هعیـش  راـختفا  تاـهابم و  هیاـم  ریظنمک و 
ریــسفت نـیا  مـهم  یگژیو  تـسا . ریظنیب  يریــسفت ، شور  تیبوـلطم  یملع و  تّوـق  رظن  زا  یعیــش و  ریــسفت  نیرتعماـج  نـیرتگرزب و 

تایآ نتـشاذگمه  رانک  رد  اهنت  ر  ــ ّـسفم را  ــ رد ک شور  ن  ــ یا ت . ــ ـسا یلالد  ــ تـسا ی و  ــ لقع شور  نآرق و  هب  نآرق  ریـسفت  يریگراکهب 
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، دـهدیم رارق  رگیدـکی  رانک  ار  فلتخم  ياههروس  رد  كر  ــ تـشم هباشم و  تاعوضوم  هکلب  دوشیمن ، هصـالخ  هژاو  ياـنعم  كرد  يارب 
دیوجیم . لسو  يداهتجا تـ يّربدت و  هویش  هب  هیآ  مایپ  كرد  يارب  دنکیم و  هسیاقم  لیلحت و 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 12)
یئابطابط همالع  یعامتجا  ياهشیارگ  هشیدـنا و  زا  هصیـصخ  نیا  نامگیب  تسا . ریـسفت  ییارگهعماج  نازیملا ، ریگمـشچ  داعبا  زا  یکی 

بقع للع  یمالـسا ، تّما  تالکـشم  یعامتجا ، مظن  یعاـمتجا ، تلادـع  يدازآ ، تموکح ، نوچ  یثحاـبم  هب  اذـل  تسا و  هتـساخرب  هر ) )
یـسررب ثحب و  دروم  ـق  یمعروطهب هدروآ و  يور  زور ، عوضوم  اههد  مسیـسکرام و  تاهبـش  هب  خساپ  نز و  قوقح  ناناملـسم ، یگدنام 

. تسا هدادرارق 
هیآ ، هیآ ، دروآیم و  ار  هروسکی  زا  هیآدنچ  زاغآ ، رد  هک  تسا  حرش  نیاهب  همّالع  موحرم  هویش 

(13  ) رشان همدقم 
نآ حیرـشت  هب  تسا  یعوـضوم  ثحاـبم  لـماش  هک  تاـیآ  ناـیب  ناوـنع  تـحت  نآ ، زا  سپ  دـهدیم و  حرـش  ارنآیناـیب  يوـُغل و  تاـکن 

. دزادرپیم
ای نایو  ـ جشناد اب  هک  ی  ــ ناوار ــ تاسلج ف رد  هدنب  تسا و  هدنام  هتخانشان  ناوج  لسن  نایم  رد  ریسفت  نیا  شزرا  رد و  ــ هنا ق ــ فسأ ــ تم ی  ــ لو
يا ــ قآ با  ــ نج اـب  يراـکمه  هب  تبـسن  لـیلد  نیمه  هب  ماه و  ــ تفا ــ یرد ریـسفت  نیا  هب  ار  اـهنآ  ناوارف  زاـین  هراوـمه  ماهتـشاد  نازوـمآشناد 

ماهدو . ــــــ من ماد  ــ قا ن  ــ یما يدهمدیس 
، هنا ـ ـصلا تا خـ ــ ین لا و  ــ معا ز  ــ ه ج ــ ه ب ــ دو ک ــ ـش هر  ــ یخذ يزور  يار  ــ ا ب ــ مـش ا و  ــ ی م ــ نآر ــ يا ق ــ هشـال ــ ل ت ــ یبـق ن  ـــ یا مراود  ــ یما

دوب . دهاوخن  زا  ـ سرا ير کـ ـ گید ـز  یچ ـچ  یه
ینوتسیب  دمحم  رتکد 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 14)
ناوج  ریسفت  ینآرق  هسسؤم  سیئر 

ناتسبات 1388 نارهت ـ 
(15  ) رشان همدقم 

ـف لؤ ـه مـ مد ـ قم

ٌم ــ یر ـــ ٌنآْر َک ـــــ َُقل ُه  ـــ َّنِا
ٍنو  ـــــ ُنْکَم ٍبا  ــــ تِک ی  ـــ ف

َنُور ـــ َّهَطُْملا َِّالا  ُه  ـــ ُّسَمَی ال 
م  ــ یر ــ ت ک ــ سا ـی  نآر نیا قـ
نو  ــــــ نکم ی  ـــ با ـــــ تک رد 

! دسرن نادب  ناصاخ  ـم  هف نا و  ــ کا ــ تسد پ زج  هک 
( هعقاو / 79 (77 ـ 

عوضوم بسح  رب  و  ص ، ــ یخلت با و  ـ ختنا نازیملا » ریـسفت   » زا هک  تسا  نآرق  فراعم  گنهرفای  عجرم » باتک   » کـی هلزنم  هب  باـتک  نیا 
تسا . هدش  يدنبهقبط 

( 16)
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، یلـصا تاعوضوم  نیا  زا  کـی  ره  دـمآ . تسد  هب  لقتـسم  ناونع  بیرق 70  میرک  نآرق  تاـعوضوم  زا  هدـمآ  لـمع  هب  يدنبمیـسقت  رد 
ره دـیدرگ . میـسقت  یعرف  ناونع  ای  لصف  نیدـنچ  هب  دوخ  لخاد  رد  باتک  ره  دـش . هتفرگ  رظن  رد  باتک  کی  هیهت  يارب  یلقتـسم  ناونع 
هب صیخلت ، زا  سپ  با و  ــ ختنا ناز  ــ یملا ـر  یسفت نتم  زا  ینآرق  میهافم  تایآ و  اهلصفرس  نیا  رد  دش . میـسقت  ییاهلصفرـس  هب  زین  لصف 

زیگناتفگـش ناهج  دراو  هاتوک  بلاطم  نیا  هعلاطم  اب  ام  ققحم  ناوج و  هدنناوخ  هک  يروط  هب  دیدرگ ، جرد  يدـنبهقبط و  یقطنم ، لاور 
دیدرگ . غلاب  لصفرس  ای  ناونع  رازه  بیرق 5  هب  فراعم  نیا  عومجم  راک ، نایاپ  رد  ددرگ . میظع  نآرق  فراعم  تایآ و 

زا  شراگن ، صیخلت و  يرادربشیف و  بلاطم و  باختنا  راک  ینا : ــ مز ظا  ــ حل زا 
(17  ) فلؤم همدقم 

ه و ــ تفریذپ نایاپ  لاس 1385 ردـق  هکرا  ــ بم یلایل  رد  یهلا  قیفوت  اـب  و  ه ، ــ تـشاد ماود  لا  ــ ـس دود 30  ــ عور و ح ــ ـش لا 1357  ــ س ر  ــ خاوا
. تسا هد  ـ یدر ر گـ ــ شن پا و  ــ هدا چ ــ مآ

زا فیرـش ، نآرق  فراـعم  تاـیآ و  ریـسفت  حرـش و  هب  هعجارم  لیهـست  نآ ، رد  بلاـطم  يدـنبهقبط  عون  ه و  ــ عومجم نیا  هیهت  زا  فد  ــ ه
همالع نوچ  گرزب  يرـسفم  نایب  قیرط  زا  ار  دوخ  تاعالطا  دـنناوتب  هک  تسا  ناوج  نیققحم  اصوصخم  ینآرق ، مولع  نادـنمقالع  بناج 

د . ــ نشاب ه  ـــ تشاد ن  ــ شور صخشم و  یخساپ  لاؤس  ره  يارب  و  دننک ، تفایرد  ییابطابط  هّللا  ۀیآ  دیقف 
فراعم و هرابرد  لاؤس  کی  لباقم  رد  یتقو  اما  میتخومآیم  فیرـش  نآرق  میهاـفم  هراـبرد  عونتم  ددـعتم و  بلاـطم  ینـالوط ، ياـهلاس 

دیاب  میدوب  هدینش  هک  یعونتم  ددعتم و  بلاطم  هزادنا  هب  هکلب  میتشادن  صخشم  نودم و  باوج  کی  میتفرگیم ، رارق  نامنید  عیارش 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 18)

یناریا ناملـسم  هعماج  سرتسد  رد  دـش و  همجرت  فیرـشلا ، هّرـس  هّللاسدـق  ییابطابط ، همالع  نازیملا  ریـسفت  هک  ینامز  میدادیم . باوج 
هب هک  يدرف  ِدامتعا  لباق  نشور و  ریـسفت  اب  نآرق ، دوخ  نتم  زا  میتسناوتیم  دوب  مزال  هک  ار  یباوج  دـش و  لـح  لکـشم  نیا  تفرگ ، رارق 

همجرت دلج  تسیب ) ای   ) لهچ يالبال  زا  باوج  نآ  ندرک  ادیپ  نتشگ و  دومنیم  لکشم  هچنآ  اما  میهدب . دوب ، هتفای  تسد  نونکم  رارـسا 
بلاق رد  دوش و  هصالخ  يدنبهقبط و  یعوضوم  تروص  هب  بلاطم  هک  دش  ساسحا  ترورـض  نیا  اذـل  دوب . هیامنارگ  ریـسفت  نیا  یـسراف 
دیدر . ــ تاد گ ــ لجم نیا  هیهت  بجو  دو کـه مـ ياهزیگنا بـ نامه  نیا  دریگرارق . ناتسودنید  همه  سر  ــ تسد رد  فرا  ــ عملاةرئاد کی 

رد هک  دوش  باختنا  یبلاطم  هدـش  یعـس  هکلب  دوشیمن ، نآرق  یهلا  تایآ  اههروس و  تایئزج  یماـمت  لـماش  تادـلجم  نیا  تسا  یهیدـب 
تسا . هتخادرپ  بلطم  میهفت  طسب و  حرش و  هب  راوگرزب  همالع  ینآرق ، میهافم  تایآ و  ریسفت 

(19  ) فلؤم همدقم 
ناز ــ یملا دوخ  هب  اهنآ  ير  ــ یگیپ يارب  دناوتیم  هدنناوخ  هک  تسا  دوجوم  نازیملا » ریسفت   » رد لیصفت  حیـضوتاب و  بلاطم  نیا  لو  ــ ـصا

بلطم ره  رد  دا  ــ نتسا دروم  هیآ  ه و  ــ طوبرم ه  ــ حفص هرامش  د و  ــ لجم هرامش  ر  ــ کذ اب  بلطم  ره  د  ــ نتـسم روظنم  نیا  يارب  دیامن . هعجارم 
تسا . هدیدرگ  دیق 

تروصرد تسارتهب  هدشرـشتنم  يدـلج  يدــلج و 40 هعوـمجمود 20  تروـصهب  نازیملاریـسفتهمجرتنوچ  هک  تسامزـال  هتکننیارکذ 
. دیورب تادلجم  دادعت  زارظنفرص  دوخ ، رظندروم  دلج  غارس  هب  نآرق  تایآ  يددع  بیترت  ساسا  رب  نازیملا ، همجرتهب  هعجارمهبزاین 

تروص هب  ـف ، یر ــ نآر ش ــ فرا ق ــ عم ر  ــ شن فد  ــ اب ه هک  دریگ  ماجنا  ياهسسؤم  رد  ینامـسآ  هعومجم  نینچ  رـشن  راک  هک  دوب  ردقم  و 
ناوج ، لسن  صتخم  ریسفت ،

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 20)
هعو ــ مجم نیا  رب  ـه  بنا ــ جه ــ مه ترا  ــ ظن ح و  ــ یقنت حالصا و  ینوتسیب ، د  ــ محم ـر  تکد يا  ـ قآ با  ــ نج مّلسم ، داتـسا  و  دشاب ، هدش  سیـسأت 

در . ــ یگ هد  ــ هع هب  ار  فیرش  ینآر  قـ
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بلاطم ناوج ، لسن  هب  دـیجم  نآرق  ینامـسآ  مایپ  ندـناسر  رد  لیهـست  روظنم  هب  و  نیون ، هقیلـس  راکتبا و  اب  ناوج  ریـسفت  ینآرق  هسـسؤم 
ا ــ ت هتفر ، راـک  هـب  ز  ــ ین تاد  ــ لجم ن  ــ یمه ر  ــ ـشن رد  را  ــ کتبا ن  ــ یا د . ــ نکیم ر  ــ ـشتنم ی  ــ بیج عـطق  رد  ییاـهباتک  تروـص  هـب  ار  ینآرق 

ددرگ ... ناسآ  هداس و  فیرش ، نآرق  یهلا  گنهرف  قاتشم  ناناو  ــ يارب ج ینا ، ــ کم ی و  ــ نا ــ مز ط  ــ یار ــ ر ش ــ رد ه نآ  ه  ــ علا ــ طم
 ! تسوا بناج  زا  همه  دو ، ـ شیم هد و  ــ ما ش ــ جنا هچنآ  و  تسود ، بناج  زا  هدش  نییعت  هفیظو  لماح  کی  ره  میتسه  یناگدنب  همه  ام  و 

نیا  نالماح  نیتسخن  هک  داب  شلیلج  نادناخ  هلآوهیلعهللایلص و  یفطصم  دّمحم  رب  ادخ  تاولص  و 
(21  ) فلؤم همدقم 

، داب ناشدادجا  ءابآ و  فیرـش و  هعومجم  نیا  نارادهفیظو  همه  رب  و  وا ، دادجا  ییابطابط و  هّللاۀـیآ  دـیقف  همالع  رب  و  دـندوب ، یهلا  هفیظو 
ـد ! نداد شرورپ  یعقاو  مال  ـ سا تخا  ــ نش ر  ــ یسم رد  زین  ار  ام  دندوب و  ياهتسیاش  ناملسم  هک 

لاس 1385  ردق  هلیل 
نیما  یبیبح  يدهم  دیس 

مالسلاهیلع فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 22)

رصم هب  لیئارساینب  ترجاهم  خیرات  مالسلاهیلع و  فسوی  بوقعی و  : لوا لصف 

مالسلاهیلع فسوی  تشذگرس  هصالخ 

ناردار نـیر بـ ـ تکـچو بو و کـ ـ قعی ـد  نزر هدزاود فـ زا  یکی  وا  تـسا . ـل  یلخ ـم  یهار ـ با نـب  قحـسا  نـب  بوـقعی  ـد  نزر ـر فـ بمغیپ فـسو  یـ
دو . ر بـ ــ تکچو با کـ ـ نج نآ  زا  وا  هک  نیماینب  رگم  ـت ، سا شیو  خـ

(23)
وا هلیسو  هب  دهد و  تنطلـس  تزع و  تمکح و  ملع و  ار  وا  دنک  مامت  وا  رب  ار  دوخ  تمعن  هک  تفرگ  قلعت  نیا  رب  شتیـشم  لاعتم  دنوادخ 

داد . تراشب  ناشخرد  ياهدنیآ  نینچ  هب  ار  وا  ا  ــ یؤر هار  زا  ی  ــ کدو ــ نامهرد ک مرجال  درب ، الاب  ار  بوقعی  لآ  ردق 
باوخ نیا  فسوی  دندرک . هدجس  ار  وا  دنداتفا و  كاخ  هب  شربارب  رد  هام  باتفآ و  هراتـس و  هدزای  دید  باوخ  رد  يو  هک  تروص  نیدب 

وت رب  ینک  لقن  رگا  اریز  نکم ، لقن  تناردارب  يارب  ار  دوخ  باوخ  راـهنز  هک  درک  شرافـس  ار  وا  ردـپ  درک و  لـقن  شردـپ  يارب  ار  دوخ 
ار وت  ثیداـحا  لـیوأت  زا  دـنیزگیمرب و  ار  وـت  ادـخ  يدوز  هب  هک  نیا  هب  درک  ریبـعت  ار  وا  باوـخ  شردـپ  هاـگ  نآ  دـنزرویم . تداـسح 

درک . مامت  قحسا  میهاربا و  وت  ناردپ  رب  هک  نانچنآ  دنکیم ، مامت  بوقعی  لآ  رب  وت و  رب  ار  دوخ  تمعن  دزومآیم و 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 24)

رپ شراـگدرورپ  تبحم  يوس  هب  شلد  هراومه  وا  دوب . هدرک  دوخ  هب  لوغـشم  ار  وا  لد  یماـمت  دوـب و  فـسوی  رظن  رد  هراوـمه  اـیؤر  نیا 
ياراد هتـشذگ  اـهنیا  زا  دوـب و  راـگدرورپ  يادیـش  هلاو و  تشاد  هک  هدـیمح  صیاـصخ  حور و  يافـص  سفن و  وـلع  رطاـخ  هـب  دزیم و 

تخاسیم . هریخ  شوهد و  ار مـ ياهد  ــ ننیب لقع هـر  هک  نانچ  نآ  دو ، ــ ع ب ــ ید ــ یلا ب ــ مج
اد وا جـ زا  تعا  ـ ـس ـی یـک  تح ـت و  ـشادیم تسود  تیاـهنیب  ار  وا  شرتاـبیز  تریـس  نآ  اـبیز و  تروـص  نـیا  رطاـخ  هـب  مـه  بوـقعی 

د . ــ شیمن
هرابرد دندش و  عمج  مه  رود  زور  کی  هرخالاب  هک  نآ  ات  تخیگنایمرب ، ار  ناشیا  دسح  دـمآیم و  نارگ  شرتگرزب  ناردارب  رب  انعم  نیا 

ردـپ و تخادـنا و  يرود  نیمزرـس  رد  ار  وا  دـیاب  تفگ  رگید  یکی  تشک ، ار  وا  دـیاب  تفگ  یکی  دـنتخادرپ . تروشم  هب  مه  اـب  وا  راـک 
رخآ  رد  دش و  ناحلاص  زا  درک و  هبوت  ادعب  ها  ــ نآ گ داد ، صا  ــ صتخا دو  ــ ه خ ــ ار ب رد  ــ تبحم پ
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(25  ) مالسلاهیلع فسوی  تشذگرس  هصالخ 
بآ هار  ر  ــ يا س ـ هها ــ زا چ هک  ینایناورا  ــ ات ک میزادنیب  یهاچ  رد  ار  وا  دوب  هتفگ  هک  د  ــ ـش قفتم  نا  ــ ـشیا زا  یکی  دا  ــ هنـشیپ رب  ناشيأر 

دنر . ــ بب دو  ــ ه و بـا خ ــ تفا ار یـ وا  ـد ، نشکیم
دنتساوخ وا  زا  دندرک و  وگتفگ  هراب  نیا  رد  وا  اب  دنتفر و  ردپ  رادید  هب  دنتفرگ ، میمصت  داهنـشیپ  نیا  رب  فسوی  ناردارب  هک  نآ  زا  دعب 

مینکیم . تظفاحم  ار  وا  ام  دنک و  يزاب  دودب و  ارحص  رد  ات  تسرفب  ام  اب  ار  فسوی  ادرف  هک 
شایضار رخآ  ات  راکنا ، ردپ  زا  رارصا و  نادنزرف  زا  دروخب . ار  وا  گرگ  مسرتیم  نم  هک  دروآ  رذع  نینچ  دشن و  یـضار  زاغآ  رد  ردپ 

وا دندروآرد  شنت  زا  ار  شنهاریپ  هک  نآ  زا  دعب  دندرب و  نادنفسوگ  ياههاگارچ  عتارم و  هب  دوخ  اب  دندناتس و  وا  زا  ار  فسوی  دندرک و 
دنتخادنا . هاچ  رد  ار 

هقباسم مه  اب  میدوب  هتفر  ام  دنتفگ : نانکهیرگ  ـد و  ندروآ رد  دز پـ ـد و نـ ندر ـه کـ تـشغآ نیغورد  نو  اب خـ ار  وا  نهاریپ  هاگنآ  شناردارب 
هب نهار  ـ یپ ـن  یا ـت و  ـسا هدرو  ار خـ وا  گر  ــ مید گ ـ ید ـم  یتـشگر یتـقو بـ میدو و  ـه بـ تـشاذ ــ دوخ گ هنب  راـب و  دزنار  فسوی  میراذـگب و 

ـت . سوا هدو  ـ لآنو خـ
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 26)

ـر یز ـ گا مـن نـ تسا . هداد  بیر  ار فـ ـا  مش هدر و  لیوست کـ امش  رب  ار  يرما  امش  سفن  هکلب  تسین ! نینچ  تفگ : دمآرد و  هیرگ  هب  بوقعی 
هار زا  زج  بوقعی  ار  بلاطم  نیا  تسا . روا  نا و یـ ـ عتسم ـد  ینکی فیصو مـ ـا تـ مش هچنآ  اد هـم بـر  مر و خـ ـ یگی شیپ مـ ـل  یمج ير  ـ بص

تسا . رارقهچ  زا  ـب  لطم هک  دوب  هتخادنا  وا  لد  رد  دو کـه  دنوادخ بـ نیا  دوب و  هدیمهفن  ی  ــ هلا ت  ــ سار ــ ف
ور ــ نز و ف ــ تد ح ــ ـش زا  شنا  ــ گد ــ ید نآ کـه  ات  تفاییمن ، یلـست  شلد  زیچ  چیه  هب  تخیریم و  کشا  فسوی  يارب  هراومه  بوقعی 

تشگ . انیبان  هود  ــ نا يا  ـ هه ـ عر ــ ندر ج بـ
(27  ) مالسلاهیلع فسوی  تشذگرس  هصالخ 

رـس رب  یناوراک  هک  نآ  ات  دیآیم ، فسوی  رـس  رب  هچ  دننیبب  هک  دندوب  هاچ  بقارم  دنتخادنا  هاچ  هب  ار  فسوی  هک  يزور  بوقعی  نادنزرف 
دوخ فسوی  درک  ریزارـس  هاچ  رعق  هب  ار  دوخ  لطـس  درم  نآ  یتقو  دشکب ، بآ  هاچ  زا  ات  دندرک  هناور  ار  دوخ  تیاقـس  رومأم  دمآ و  هاچ 

نادـنزرف یلو  تسا  هدرک  ادـیپ  يرـسپ  هک  دـش  دـنلب  شایلاحـشوخ  دایرف  یناوراک  درم  دـمآ . نوریب  هاـچ  زا  درک و  نازیوآ  لطـس  هب  ار 
رد كدـنا  یئاهب  هب  ار  وا  دنتـشاذگ و  ار  هلماعم  يانب  هاـگ  نآ  تسا و  ناـشیا  هدرب  هچب  نیا  هک  دـندرک  اـعدا  دـندمآ و  شکیدزن  بوقعی 

ـد . نتخور مهرد فـ ـد  نچ يازا 
هب درب و  هناـخ  هب  دوـمن و  يرادـیرخ  ار  وا  رـصم  زیزع  دنتـشاذگ . شـشورف  ضرعم  رد  دـندرب و  رـصم  هب  دوـخ  اـب  ار  فـسوی  ناـیناوراک 

تاشرافس  نیا  همه  دننک . دوخ  هدناوخ  دنزرف  ار  وا  ای  دروخب و  ناشدرد  هب  دیاش  درادب ، یمارگ  ار  وا  ات  درک  شرافس  شرسمه 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 28)

درکیم . هدهاشم  وا  نیبج  زا  هک  دوب  ی  ـــ حور يا  ــ فص لالج و  راثآ  وا و  لاثمیب  عیدب و  لامج  رطاخهب 
زا هک  دو  يد بـ ــ ننا ــ میب ی  ــ تـسر ـ پر ـ ـس ف و  ــ یطل تیاـنع  نیلوا  دوخ  نیا  دـینارذگیم و  راـگزور  تزع  رد  قرغ  زیزع  هناـخ  رد  فسوی 

. درک زورب  يو  هب  تبسن  یلاعت  ياد  خـ
شدای دنزاس و  مورحم  زان  تزع و  ردپ و  شوغآ  شوخ و  یگدنز  زا  ار  وا  نتخورف  نتخادنا و  هاچ  هلیسو  هب  ات  دندوب  هتساوخ  شناردارب 
ياهناخ رد  هک  یگدـنز  نآ  ياج  هب  هکلب  تفرگ ، وا  زا  ار  یگدـنز  تیزم  هن  درب و  ردـپ  دای  زا  ار  وا  هن  دـنوادخ  یلو  دـنربب ، اـهلد  زا  ار 

تلذ يارب  ناردارب  هک  ياهشقن  نامه  فالخ  هب  درک ، شايزور  يرهش  هیقار و  یتایح  یتنطلس و  يرصق  تشاد ، یئارحص  شیع  یئوم و 
تخا . مر سـ ـ تحم زیزع و  ار  وا  دندوب ، هدیشک  وا  يراوخ  و 
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(29  ) مالسلاهیلع فسوی  تشذگرس  هصالخ 
ت ! ــ فا نایر یـ لاونم جـ نیمه  رب  ثداوح  همه  ریسم  رد  رخآ  ات  لوا  زا  فسوی  هب  تبسن  دنوادخ  راتفر 

هب ور  وا  سفن  لازیال  تدـم  نیا  رد  دیـسر . دـشر  دـح  هب  دـش و  گرزب  اـت  درکیم  یگدـنز  شیع  نیرتاراوگ  رد  زیزع  هناـخ  رد  فسوی 
دیسر و قشع  قوفام  ینعی  یئادیش  دح  هب  دنوادخ  تبحم  رد  ات  دوب  لوغشم  ادخ  دای  هب  تشاذگیم و  افـص  هب  ور  شبلق  هیکزت و  یکاپ و 
وا م  ــ ـش ه یاد ــ ت و خ ــ شاد ــ اد ن ــ ز خ ــ ی ج ــ ّمه رگید  ه  ــ د ک ــ یـسر یئا  ــ ه ج ــ شرا ب ــ د و ک ــ ینادر ــ ص گ ــ لا ــ اد خ ــ يارب خ ار  دوخ 

ت ــ ـسا ن  ــ ینچ نارا  ــ کو ــ کین اب  اد  ــ را خ ــ تفر يرآ  تشاد ... ی  ـــ نازرا ش  ــ تمکح ـم و  لع ـد و  نادر شدوخ گـ يارب  صلاخ  دیزگر و  ار بـ
!

شر ـ یز ــ گا ــ در و ن اد کـ ــ یپ هار  شلد  قا  ـ معا ـف تـا  ـسو ـت یـ بحم ـد و  یدر وا گـ ـق  ــشع را  ـ چد ـز  یز ـر عـ ــسمه دو کـه  عـقو بـ نـیا مـ رد 
دراذ . ـ گب وا  ار بـا  هدوار  يا مـ ـ نب تخا تـا  سـ

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 30)
!« ََکل َْتیَه  : » تفگ دناو و  ــ دو خ ــ ه خ ــ ار ب وا  ـت و  سب ار  ا  ــ هرد ه  ــ مه يزور  مر  ـــ جال

ت: ــ فگ ت و  ــ سج ما  ــ صتعا ی  ــ هلا ت  ــ مصع ه  ــ دز و ب زا  ــ بر ــ شتباجا س زا  فسوی 
اد ! ــــــ ر خ ــ ها ب ـــ نپ »

 ! ـت سا را مـن  ــ گدرور ــ وا پ نا  ـ مگی بـ
 ! تسا هتخا  ـو سـ کین ار  ها مـ ـ گیا کـه جـ

( فسوی  / 23 !« ) دنکیمن راگتسر  ار  ناراکمتس  نامگیب 
دش د  ــ نب وا  ن  ــ هار ــ یپ ه  ــ ز ب ــ یز ــ ر ع ــ سمه ت  ــ سد ات  دنتفرگ  یشیپ  يرگید  زا  رد  هب  ندیـسر  يارب  کی  ره  در و  ــ ب ک ــ یقعت ار  وا  اخیلز 

 ! دش هراپ  بقع  زا  فسوی  ن  ــ هار ــ یپ ه  ــ جیتن رد  در و  ــ شايریگولج ک ند  ــ نوریب ش زا  و 
ار  فسوی  وا  رسمه  دوب . هداتسیا  رد  تشپ  هک  دندروخرب  زیزع  هب  ماگنه  نیمه  رد 

(31  ) مالسلاهیلع فسوی  تشذگرس  هصالخ 
هک یکدوک  تفایرد و  ار  وا  یهلا  تیانع  عقوم  نیمه  رد  درک . راکنا  فسوی  تسا . هتـشاد  ءوس  دصق  يو  هب  تبـسن  هک  نیا  هب  درک  مهتم 

درک . هئربت  ار  وا  ادخ  هلیسو  نیدب  داد و  یهاوگ  فسوی  یکاپ  تئارب و  هب  دوب  هراوهگ  رد  نایم  نامهرد 
رس و راشتنا و  زور  هب  زور  زین  زیزع  ر  ــ سمه ق  ــ شع يو و  اب  اهنآ  هدوارم  رصم و  نانز  قشع  راهظا  هب  دش  التبم  نایرج  نیا  زا  دعب  فسوی 

تفا . ـه یـ متا ــ ف خ ــ سو ــ ند ی ــ یناد ش ــ نز ا  ــ نا ب ــ یر ــ هک ج نآ  ات  تفاییم  رتشیب  یئادص 
تباجا دهاوخیم  هک  هچنآ  رد  ار  وا  ات  دزاس  شروبجم  دنک و  بیدأت  حالطصا  هب  ار  وا  فسوی  ندرک  ینادنز  اب  ات  تساوخ  زیزع  رسمه 

وا و يور  ـ بآ دوب و  هتفای  راشتنا  وا  رـسمه  هرابرد  هک  ار  یفیجارا  اهادـص و  ورـس  ات  تساوخیم  فسوی  ندرک  ینادـنز  زا  مه  زیزع  دـنک .
دزاس . شوماخ  دو ، ـه بـ تخاس راده  ـ کل ار  شایتمو  ـ کح ـه  هجو شناد و  ـ نا خـ

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 32)
هدـید باوخ  رد  هک  تفگ  فسوی  هب  ناشیا  زا  یکی  دـندش . نادـنز  دراو  زین  رابرد  نامالغ  زا  ناوج  ود  وا  اب  دـش و  نادـنز  دراو  فسوی 
ناغرم دنکیم و  لمح  نان  شرس  يالا  تسا کـه بـ هد  ـ ید باو  رد خـ ـت کـه  فگ ير  ـ گید دزاسیم و  بارش  دراشفیم و  روگنا  هک  تسا 

دیو . ـ گب ار  نا  ـ شیا يا  ـ یؤر لیوأت  ات  دندرک  تساوخرد  يو  زا  ـد و  نرو ـ خیم نآ  زا 
بوصنم رابرد  ینادرگ  هلایپ  لغـش  هب  دوشیم و  صالخ  نادـنز  زا  يدوز  هب  يو  هک  درک  ریبعت  نینچ  ار  یلوا  يایؤر  مالـسلاهیلع  فسوی 

روط نیمه  و  دروخ . دـنهاوخ  ار  وا  رـس  اوه  ناـغرم  دوشیم و  هتخیوآراد  هب  يدوز  هب  وا  هک  تفگ  یمود  رفن  باوخ  ریبعت  رد  دوشیم و 

یعوضوم ریسفت   ) ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز 
( نازیملا
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دوب . هدومرف  بانج  نآ  هک  دش  مه 
 ! رآدا تنا بـه یـ ـ گیاد دز خـ ارم نـ تفگ : نادنز  زا  شندش  نوریب  عقوم  رد  دوب  ینتفای  تاجن  هک  سک  نآ  هب  فسوی  نمض  رد 

(33  ) مالسلاهیلع فسوی  تشذگرس  هصالخ 
دنام . نادنز  رد  یلاس  دنچ  هجیتن  رد  درب و  وا  دای  زا  ار  شرافس  نیا  نا  ـ طیش

نآ و  دننک . شریبعت  دیاش  ات  درک  وگزاب  دوخ  تکلمم  نانیـشنیسرک  يارب  ار  نآ  دـید و  یکانلوه  باوخ  هاشداپ  لاس ، دـنچ  نیا  زا  دـعب 
رگید ار و  زبـس  هلبنـس  تفه  دـنوشیم و  رغـال  واـگ  تفه  همعط  قاـچ  واـگ  تفه  منیبیم  باوـخ  رد  تفگ -« : هـک  دوـب  نـینچ  باوـخ 

( فسوی  / 43 ( »؟ دیراد هتشررس  ایؤر  ریبعت  زا  رگا  دیئوگب ، نم  يایؤر  هرابرد  ار  دوخ  رظن  نانیشن ! یسرک  يا  ناه  هدیکشخ ! ياههلبنس 
 ! میتسین هتفشآ  ياهباوخ  ـر  یبعت هب  اناد  ام  تسا و  هتفشآ  باوخ  نیا  ـد : نتفگ

وا زا  تفگ و  هاـشداپ  ه  ــ ار ب نا  ــ یر ــ دا و ج ــ تفا دوب ، هدرک  يو  باوخ  زا  هک  يریبـعت  فسوی و  داـی  هب  هاـش  یقاـس  هک  دوـب  عـقوم  نیا  رد 
در . هناور کـ فسو  دز یـ ار بـه نـ وا  داد و  هزا  ـ جا زین  وا  دسرپب ، ار  وا  باو  ریبعت خـ فسوی  زا  دور و  ناد بـ ـ نز هب  ات  تفرگ  هزاجا 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 34)
. دو ـ ـش ـه  تـشادر زار بـ ـن  یا زا  هدر  ــ ـد پ نر ـ ظتنم مدر  ـه مـ مه تفگ کـه  تساو و  ار خـ هاش  باوخ  ریبعت  دـمآ و  فسوی  دزن  هاش  یقاس  یتقو 

تفگ : شباو  رد جـ فسو  یـ
تفه هاگ  نآ  دـیروخیم . هک  یکدـنا  رگم  دـیراذگب  شاهلبنـس  رد  دـینکیم  ورد  هچ  نآ  دـینک و  عرز  تشک و  یپ  رد  یپ  لاس  تفه  - 
یلاس لاس  تفه  نیا  زا  دعب  سپس  دیاهدرک . رابنا  هچنآ  زا  یکدنا  رگم  دیروخیم ، دیاهتخودنا  هچنآ  هک  دیآیم  نآ  زا  دعب  رگید  لاس 

ی ــ تلا ــ د ح ــ ینــش ار  ر  ــ یبـعت ن  ــ یا ی  ــ تقو ها  ــ ــش دـیوشیم ! ـد  نمهر ـ هب تـال  ـا و غـ ههو ـ یم زا  ـه و  تفا تا یـ ـ جن یطحق  زا  هـک  دــسریم  ارف 
یتقو نکل  دننک ، راضحا  ار  وا  ات  تفگ  و  درک . رداص  ار  فسوی  يدازآ  رو  ــ تسد داد و  ت  ــ سد يو  ه  ــ تر ب ــــ سم ب و  ــ جعت زا  ه  ــ تخیمآ

دومرف : در و  ــ عا ک ــ نتما ند  ــ مآ نور  ــ یب زا  وا  دروآ ، نوریب  ار  فسوی  تساوخ  دومن و  هعجارم  ناد  ــ نز هب  رابرد  رو  ــ مأ ــ م
(35  ) مالسلاهیلع فسوی  تشذگرس  هصالخ 

 ! دیامن مکح  نا  ـ شیا ن و  ــ نایم م دنک و  قیقحت  ار  رصم  نانز  نم و  نایم  يارجام  هاش  هک  نآ  زا  دعب  رگم  میآیمن  نوریب  - 
اهنآ تخادرپ . وگتفگ  هب  ناـشیا  اـب  وا  هراـبرد  دومن و  را  ــ ـضحا د  ــ نتـشاد ت  ــ ـسد ف  ــ ـسو ــ نا ی ــ یر ــ رد ج هک  ار  ناـنز  یماـمت  هاـش 

 ! ـم یراد وا نـ زا  یئوس  هقباس  چیه  ام  رود ، هب  ادخ  زا  دنتفگ - : د و  ــ نتشگ ق  ــ فتم ا  ــ هتمهت عیمج  زا  وا  تحاس  تئارب  هب  ی  ــ گمه
ـت : فگ ـز  یز ـر عـ سمه ـن جـا  یا رد 

ار هدوارم  يانب  وا  اب  مدوب و  هدش  وا  قشاع  نم  دوب و  نم  ـر سـر  یز ا  ــ هه ـ نتف ـه  مه میو کـه  ـ گب مر  ـ یز ـ گا نم نـ و  را شـد ! ـ کشآ قح  ـر  گید - 
 ! تسا نا  ـ یو ـ گتسار زا  وا  متشاذگ ،

ار وا  دـننک و  شدازآ  داد  روتـسد  دـمآ و  میظع  شرظن  رد  وا  تناـما  تماقتـسا و  تمکح و  ملع و  دـید و  میظع  رایـسب  ار  وا  رما  هاـشداپ 
تفگ : دننک و  شراضحا  مارتحا  تزع و  لامک  اب  داد  روتسد  درک و  راضحا  اددجم 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 36)
( فسوی  / 54 !« ) منادرگ دو  ــ صو خ ــ صخم ار  يو  ن  ــ ا م ــ دیروا ت ــ یب م  ــ یار ــ ار ب وا  »

ـی هجو نیر  ـ تقـیقد هچ  یتناـما ، تناـکم و  ياراد  اـم  دزن  زورما  رگید  وـت  تفگ  درک و  وـگتفگ  وا  اـب  هاـش  دـندروآ ، ار  فـسوی  یتـقو 
 ! ياه ــ تشگ صلا  ـی خـ هجو نیر  ـ تهب شیا و  ـ مزآ

دو : ــ مر ــ شخسا ف ــ رد پ ـف  سوی
ت ــ کلمم ت و  ــ لم ی  ــ تشک مناو  ــ تیم مه  م و  ــ یا ــ ناد ظفاح و  نآ  ظفح  رد  هک  نادرگب ، رصم  نیمزرس  ینعی  نیمز  نیازخ  يدصتم  ارم  - 

یعوضوم ریسفت   ) ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز 
( نازیملا
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 ! مناهرب دنکیم ، ناشدیدهت  ناد  ی بـ ــ طحق هک  یگر  ــ زا م منا و  ــ سر ــ تا ب ــ جن ـل  حا ــ هب س ی  ــ طحق لا  ــ د س ــ نچ رد  ار 
هقوذآ و عمج  رد  دیـشوک و  رتشیب  رتهب و  عرز  تشک و  رد  دـش و  یلام  روما  راکردـنا  تسد  فسوی  تفریذـپ و  ار  يو  داهنـشیپ  هاـشداپ 

هقوذآ فسوی  دیـسر و  ارف  یطحق  ياـهلاس  هک  نآ  اـت  درک ، یعـس  ریبدـت ، مزح و  لاـمک  اـب  زهجم  ياهولیـس  رد  نآ  يرادـهگن  ماـعط و 
دیناهر . هصمخم  زا  ار  اهنآ  هلیسو  نیدب  دومن و  بسانم  عیزوت  میسقت و  مدرم  نیب  رد  ار  هدش  زادناسپ 

(37  ) مالسلاهیلع فسوی  تشذگرس  هصالخ 
دز . هیکت  تنطلس  ه  ــ کیرا ر  ــ د و ب ــ یسر ـر  صم يز  ـ یز ما عـ ـ قم ـف بـه  سو دو کـه یـ ـن بـ ینس ـن  یمه رد 

تشونرس نیا  تامدقم  هک  دوب  نادنز  نیمه  رد  دش . راومه  نادنز  هب  وا  نتفر  قیرط  زا  تنطلس  هب  فسوی  ندیـسر  هار  هک  دوشیم  مولعم 
ـد نر ـ بب ـا  هدا زا یـ ار  فسوی  مسا  اهادص  رس و  ندرک  شوماخ  يارب  دنتساوخیم  رصم  نانز  هک  نیا  اب  مینیبیم  رگید  يوس  زا  دمآ . مهارف 

 ! تساو ار خـ ـن  یا ـر  یغ اد  نکلو خـ دنرادب ، یفخم  اهمشچ  زا  ار  وا  مورحم و  شرادید  زا  ار  ناگدید  و 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 38)

ضحم هب  فسوی  دندمآ و  فسوی  دزن  هب  دندش و  رـصم  دراو  هقوذآ  نتفرگ  يارب  فسوی  ناردارب  هک  دوب  یطحق  ياهلاس  زا  یـضعب  رد 
دنتخانشن . ار  فسوی  نا  ـ شیا یلو  تخانش ، ار  ناشیا  اهنآ ، ندید 

دنتفگ : باوج  رد  دیسرپ ، ناشیا  عضو  زا  فسوی 
ار وا  قار  ـــ يرود و ف تـقا  ــ رد ط نو پـ ــ چ هدــنام ، ردــپ  دزن  هـمه  زا  نیرتکــچوک  هـک  ـم ، یردار هدزا بـ ـم و یـ یبو ـ قعی ناد  ـ نزرف اــم  - 

دراد . ــــ ن
هداد شدوخ  هب  صاـصتخا  شردـپ  هک  دراد  یتیـصوصخ  هچ  رگم  هک  دـمهفب  دـنیبب و  مه  ار  وا  دراد  لـیم  هک  درک  دومناو  نینچ  فسوی 

رایـسب دـنک  ناشقیوشت  هک  نیا  يارب  هاگ  نآ  دـنروایب . دوخ  اب  ار  وا  امتح  دـندمآ  رـصم  هب  رگید  راـب  رگا  هک  دـهدیم  روتـسد  اذـل  تسا .
دنروایب . امتح  ار  ردارب  هک  تفرگ  نامیپ  دهع و  ناشیا  زا  داد و  ناشهقوذآ  دندوب  هتخادرپ  هک  یئاهب  زا  شیب  دومن و  مارتحا 

(39  ) مالسلاهیلع فسوی  تشذگرس  هصالخ 
ات دنراذگب  ناشیاهنیجروخ  رد  دننادرگرب و  دناهدروآ  هک  ار  یعاتم  ای  لوپ  اهب و  ات  داد  روتـسد  دوخ  نانکراک  هب  هنامرحم  روط  هب  انمض 

 ! ـد ندر ـ گر هرا بـ ـ بود ـد  یاش دنسانشب ، ار  دوخ  عاتم  دندرگیمرب  یتقو 
دـندرک و لقن  ردـپ  يارب  ار  همه  دوب  هداتفا  قاـفتا  رـصم  زیزع  ناـشیا و  نا  ـ یم ار کـه  ـه  چنآ ار و  ـ جا مـ ـد ، نتـشگزا رد بـ دز پـ ــ هب ن نو  ــ چ

داد . دهاوخن  ه  ــ قوذآ ا  ــ هب م میر  ــ بن رگا  هک  ه  ــ تفگ میر و  ــ بب شیارب  ار  ردارب  هک  ه  ــ تفر ــ دهع گ ام  زا  مار  ــ تحا ه  ــ مه ن  ــ یا اب  هک  دنتفگ 
رـصم زیزع  هک  دننیبیم  دننک  اج  هب  اج  ار  هقوذآ  ات  دننکیم  زاب  ار  اهنیجروخ  نیح  نیمه  رد  دنکیم . يراددوخ  نیماینب "  " نداد زا  ردپ 

یلو دنزرویم  رارـصا  نیماینب  نداتـسرف  رد  دنناسریم و  شعالطا  هب  ار  نایرج  هدش و  ردپ  دزن  اددجم  تسا . هدینادرگرب  مه  ار  ناشعاتم 
تیاضر دـنزرون ، غیرد  وا  تظفاـحم  ندـنادرگزاب و  رد  هک  یهلا  ناـمیپ  دـهع و  نتفرگ  زا  دـعب  رخآ  رد  هک  نآ  اـت  دـنکیم  عاـنتما  ردـپ 
دنشاب . روذعم  دوبن ، رودقم  وا  ندنادرگرب  هک  دمآ  شیپ  يراتفرگ  رگا  هک  دننکیم  هفاضا  مه  ار  ياهتکن  دوخ  دهع  رد  دهدیم و 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 40)
دنراد . هارمه  زین  ار  نیماینب  هک  یلاح  رد  دننکیم ، تکرح  رصم  يوس  هب  هدش و  زهجم  مود  راب  يارب  هاگ  نآ 

ن ــ م دیوگیم : دنکیم و  یفرعم  ار  دوخ  هدرب و  تولخ  قاطا  هب  ار  دوخ  يردام  ردارب  ـف  سو ــ ـد ی نو ــ ـشیم دراو  ف  ــ ـسو ــ ر ی ــ ی ب ــ تقو
دزن ار  مهاو تـو  ـ خیم هک  تسا  نیا  نآ  مراد و  ياه  ــ شقن هکلب  منک ، سبح  ار  وت  ماهتساوخن  نم  شابم ، تحاران  متسه و  فسوی  وت  ردارب 

 ! شا ـ بم ـت  حارا ینیبیم نـ هچنآ  زا  هک  راهنز  سپ  مراد ، هگن  دوخ 
نآ  دراذگیم و  نیماینب  نیجروخ  رد  ار  یتنطلس  ماج  ددنبیم ، ار  ناشیا  راب  نوچ  و 
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(41  ) مالسلاهیلع فسوی  تشذگرس  هصالخ 
 ! دیدزد امش  نایناوراک  يا  هک - : دنزیم  راج  ینزراج  هاگ 

ـد ؟ یاهدر ر چـه گـم کـ ــ گم ه  ــ ـد ک نیآیم ناشیا  دزن  هب  دندرگیمرب و  بوقعی  نادنزرف 
 ! میهدیم هزیاج  رتش  راب  کی  دروایب  ار  نآ  هک  ره  و  میاهدرک ! مگ  تسا ، هنامیپ  هک  ار ، یتنطلس  ماج  دنتفگ :

 ! م ـــ یاهدو ـــــ بن دزد  ام  مینک و  داسف  ات  میاهدماین  نیمزرس  نیدب  ام  هک  دیدیمهف  دوخ  امش  هک  ادخ  بـه  دنتفگ :
 ! د ـــ یئو ــ گب نا  ـ تدو ــ خ ـت ؟ سیچ شر  ـ فیک اد شـد  ـ یپ ـا  مش را  رد بـ ما  ر جـ ــ گا دنتفگ :

ر ــ فیک ـه  نو ـن گـ یا ار  قرا  ـ ـس مـا  دو . ــ ـشی ــ لاـم م بحاـص  كوـلمم  هدرب و  هک  تـسا ، دزد  دوـخ  دزد ، رفیک  اـم ) بهذـم  رد  : ) دـنتفگ
 ! م ــ یهدی مـ

ار  ناردارب  ریاس  ياهنیجروخ  تسخن  وجتسج و  یئوجزاب و  هب  دندرک  عورش  سپ 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 42)

دنداد . ار  شتشادزاب  روتسد  دندروآرد و  نیماینب  نیجروخ  زا  رخآ  رد  هاگ  نآ  دنتفاین ، يزیچ  اهنآ  رد  دندرک و  یسراو 
نیماینب ياج  هب  ار  ناشیا  زا  یکی  دشن  رـضاح  یتح  داتفین . رثؤم  دـندرک  سامتلا  وا  نتخاس  دازآ  يارب  دـندمآ و  زیزع  دزن  ناردارب  هچ  ره 

دـنامب و بـه رـصم  رد  وا  هک  ناـشرتگرزب ، زا  ریغ  ـه  تبلا ـد . ند ـ مآ رد  دزن پـ دنتـشگ و  سویأـم  ریزگاـن  دـنک ، محرت  وا  ریپ  ردـپ  رب  دریگب و 
ـت : فگ نیر  ـ یا سـ

نیا زا  نم  تسا ؟ هتفر  ناتدای  زا  ـد  یدر فسوی کـ هب  هک  ار  یملظ  هقباـس  رگم  تسا ؟ هتفرگ  ناـمیپ  امـش  زا  ناتردـپ  هک  دـینادیمن  رگم  - 
 ! دزا ـ سب شیار  ــ ار ب ياهرا  ــ م چ ــ یار ــ ـت ب سا ـن  یمکا ـ حلام ـ کحا ـد کـه  نواد دهد و یـا خـ هزا  ـ جا مرد  مرو تـا پـ ـ خیمن نا  ـ کت جـا 

دنتفگ . شیارب  ار  نایرج  دنتشگزاب و  ردپ  دزن  ناردارب  ریاس  دنامب و  رصم  رد  وا 
(43  ) مالسلاهیلع فسوی  تشذگرس  هصالخ 

ت : ــ فگ د ، ــ ینش ار  نا  ــ یر ــ ن ج ــ یا ی  ـــ تقو مالسلاهیلع  بو  ـــ قعی
 ! تسا هتخادنا  هابتشا  هب  ار  امش  زاب  امش ، سفن  هن ! »- 

مریگیم ، شیپ  لیمج  يربص  نم 
( فسوی  / 83 !« ) دنادرگزاب نم  هب  ار  اهنآ  همه  ادخ  هک  دشاب 

تفگ : درک و  ياهلا  تفا و نـ ـ ترب ناد  ـ نزر زا فـ يور  ـن جـا  یا رد 
!! ف ــ سو ــــ ر ی ـــــ ا ب ـــــ فسا او  - 

 ! ت ـــ شگ ـد  یفس م ، ــ يا غ ـ ههعر ندر جـ ـ بور هود و فـ ـ نا تد  زا شـ ـش  نا ـ گد ـ ید و 
يرادیمنرب ؟ وا  دای  فسوی و  زا  تسد  زونه  وت  هک  دندرک  شتمالم  نادنزرف  نوچ 

ت : ــــــــــ فگ
ـم ، یو ـ گی ـ من يزیچ  امش  هب  نم  - 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 44)
 ! مربیم تیاکش  هب  اد  دز خـ ار نـ دو  ــ هود خ ــ نا نز و  ــ ن ح ــ م
 ! د ــ ینادی ـ من ا  ـــ مش ـم کـه  نادیم یئا  ـ هز ــ یچ اد  ــ زا خ ن  ــ و م

دومرف : هاگ  نآ 
 ! نم نادنزرف  يا  - 
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 ! دینک وجتسج  شردارب  فسوی و  زا  و  دیورب !
 ! د ــــ یو ـــ شن سو  ـــ یأ ـــ اد م ـــ ت خ ــ محر زا  و 

 ! د ــــ ینکی اد مـ ـ یپ ار  ـا  هنآ ود  ـد و هـر  یو ــ شی ـق مـ فو ــ ـا م مش ه  ــ مراود ک ــ یما ن  ــ م
يراز عر و  ـــ ـضت د و  ـــ نتفر ـــ رار گ ـــ ف ق ــ ـسو ــ ربارب ی رد  یتـقو  دنتـشگرب . رـصم  هب  هراـبود  بوـقعی  روتـسد  هـب  نادـنزرف  زا  نـت  دـنچ 

ز! ـــ یز ــــ يا ع ن ! ـــ م ک ـــ حر ا  ـــ ردار م ــــ ا و ب ــ ناد م ــ نا ــ ا و خ ــــ نا م ـــ ا و ج ــ بـه م د کـه - : ــ ندو ــ من سا  ــ متلا د و  ــ ندر ــ ک
(45  ) مالسلاهیلع فسوی  تشذگرس  هصالخ 

ـت ، سا هدر  هطاحا کـ ار  نادناخ مـا  ار و  ام  اهالب 
تسا . هدروآرد  زا پـا  ار  یگنسر مـا  یطحق و گـ
م ، ـــ یاهد ــــ مآ كد  ـــــ نا ـی  تعا ـــ ضب ا  ــــ ا ب ـــ م

 ! هد مامت بـ هنامیپ  و 
ا! ــــ مر ــــ م ف ــ حر ياه  ــ تفر ــ دو گ ــ هدر خ ـــ ـک ب نیا ه  ــ ا ک ــ ردار م ــ ر ب ـــ ا و ب ــ و بـر م

 ! درادیم تسود  ار  ناگدننک  قد  ـ صت ـد  نواد هک خـ
نیا هد  ـ عو ناردار و  ششو بـ مغر کـ ـ یلع فسو  ندرک یـ زیزع  زا  دوب  ترابع  هک  ياهملک  تفای ! ققحت  یلاعت  يادخ  هملک  هک  دوب  اج  نیا 

هب ار  دوخ  تفرگ  میمصت  فسوی  دزا ! ـ سب ـا  هنآ راو  ـل و خـ یلذ ار  ـر  گمتس نادو  ـ ـسح هدر  الا بـ ار بـ شردار  ار و بـ وا  تلز  ـ نم رد و  کـه قـ
درک : زا  ـ غآ نینچ  مرجال  دنک ، یفرعم  ناردارب 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 46)

دیدرک ؟ هچ  شردارب  فسوی و  اب  هک  دینادیم  چیه 
د ؟! ــــ یدو ــ ل ب ـــ هج رد  قر  ـــ ه غ ـــ ا ک ــــ هزور نآ 
د : ـــــ نتفگ د و  ــــ ندرو ــــ ی خ ــ نا ـــ کت ناردار  ــــ ب

یفسوی ؟ وت  یتسار  ایآ  - 
 ! ـت سا ردار مـن  ــ ن ب ــ یا م و  ــ فسو ــ نم ی ت - : ــ فگ

داهن . تنم  ام  رب  ادخ 
دیامن ، ربص  دنک و  ـه  شیپ يوقت  هک  یسک  يرآ 
دزا ! ـ سیمن عیا  ار ضـ ناراکوکین  رجا  دنوادخ 

 ! ـم یدو را بـ ـ کاطخ داد و مـا  ير  ـ تر ار بـر مـا بـ اد تـو  ـم کـه خـ سق اد  بـه خـ د - : ــ نتفگ
ار  هک  ره  تسادخ ، تسد  هب  رما  هک  دنداد  یهاوگ  دندرک و  فارتعا  دوخ  هانگ  هب  نوچ 

(47  ) مالسلاهیلع فسوی  تشذگرس  هصالخ 
نارادنتشیو نار و خـ ـ با ادخ بـا صـ و  تساوقت ! اب  مدرم  نآ  زا  کین  ماجنارـس  دزاسیم و  لیلذ  دهاوخب  ار  هک  ره  دنکیم و  زیزع  دهاوخب 

تفگ : نینچ  تفرگ و  شیپ  ار  رافغتسا  وفعهویش و  ناشباوج  رد  مه  فسوی  مرجال  تسا ،
 ! دزر ــ ما ـ یب ار  ا  ـــ مش د  ـــ نواد ـــ خ مزادر ، ــ پی ـ من ـا  هبا ــ سح هدر  ـــ ه خ ــ زور ب ــ ما - 

نهار ـ یپ ـه و  تشگزا دو بـ يا خـ ـ ههداو ـ نا دز خـ هب نـ ات  داد  ناشروتسد  سپس  درک . ناشمارکا  مارتحا و  دناوخ و  دوخ  دزن  ار  یگمه  هاگ  نآ 
ـد . نروا ـ یب دو  ار بـا خـ وا  هد و  ـا شـ نیب هلیسو  نیمه  ات بـه  ـد ، نزاد ـ نیب ردپ  يور  هب  ـد و  نر ـ بب دو  ار هـم بـا خـ وا 

تفگ : ـد  ندو شر بـ ـ ضحم رد  هک  یناسک  هب  دوب  هک  اج  نآ  رد  بوقعی  دش ، نوریب  رصم  زا  ناوراک  هک  نیمه  دندش . رفس  هدامآ  ناردارب 
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! دیهدن متبسن  يأر  یتسس  هب  رگا  مونشیم ، ار  فسوی  يوب  مراد  نم   ـ
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 48)

ـد : نتفگ ـد  ندو شروضح بـ رد  هک  ینادنزرف 
ی! ــ تسه ـت  قبا ــ ـی س هار ــــ مگ رد  زو  ـــ نه و  ــ ه ت ــ ـم ک سق اد  ــ بـه خ  ـ

تفای . زاب  ار  دوخ  هدش  تسد  زا  ناگدید  بوقعی  تخادنا و  بوقعی  تروص  هب  ار  فسوی  نهاریپ  دش و  دراو  ریشب  هک  تشذگن  يزیچ 
ـا فـش ار  شنا  ـ گد ـ ید نهار ) ـ یپ  ) نامه اب  دوب ، هتفرگ  ار  شناگدید  نآ  رطاخ  هب  هک  يزیچ  نامه  نیع  هب  دـنوادخ  هک  تساج  نیا  بجع  و 

داد .
ت : ــ فگ ـش  نار ــ سپ ه  ــ بو ب ــ قعی ها  ـــ نآ گ

؟! ـد ینادی ــ من ا  ــ مش ه  ــ مراد ک غار  ــ ا س ــ هز ـ یچ اد  زا خـ ـم کـه مـن  تفگن ا  ــ مش ه  ــ ب - 
 ! نک رافغتسا  ام  يارب  لاح  ردپ ! يا  دنتفگ - :
هاو ، ـ خب اد  زا خـ ار  نا مـا  ــ ها ــ نگ شزر  ــ مآ و 
(49  ) مالسلاهیلع فسوی  تشذگرس  هصالخ 

 ! ـم یدو را بـ ـ کاطخ ـی  مدر ا مـ ــ م
دو : ــــــ مر ـــــــ بو ف ـــــــ قعی

 ! تسا م  ــــ یحر رو و  ــــ فغ م  ـــــ وا ه ـم ، نکی ـــ تر م ـــــ فغم ب  ــــ لط ا  ــــ مش ت  ــ هج مرا  ـــــ گدرور ــــ زا پ يدوز  ه  ــــــ ب - 
يارب ینوناق  تینما  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  ردام  ردپ و  درک و  لابقتسا  ار  ناشیا  فسوی  دندش . رصم  هناور  دندید و  رفس  كرادت  هاگ  نآ 

ناردار قافتا بـ هب  ود  نآ  دیناشن . تخت  رب  ار  ردام  ردپ و  دومن و  دراو  ناشیتنطلس  رابرد  هب  و  درک ، رداص  ناشیا  تهج  رصم  رد  یگدنز 
دنداتفا . هدجس  هب  فسوی  ربارب  رد  همه 

 ! مدو هد بـ ــ ید ًال  ــ بق هک مـن  ت  ـــ سا ی  ـــ باو ــــ نا خ ــــ مه ر  ـــ یبعت ن  ــ یا نا ، ـــــ رد ج ـــــ پ ت - : ــ فگ ف  ــ سو ــ ی
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 50)
! در ـــ ـت ک قیقح ار  م  ــ باو ـــ مرا خ ــ گدرور ـــ پ

ینازرا وا  هب  یملع  ـی و  تنطلـس هـچ  درک و  يو  زا  گرزب  ياـیالب  عـفد  رد  یفیطل  راـتفر  کـه چـه  ـت ، خادر اد پـ ـه خـ نارکـش هـب  هاـگ  نآ 
! تشاد

یتنم نآ  دوب و  هدرک  نا  ـ شیا یتمد کـه بـه  نآ خـ ـر  طا ار بـه خـ ـف  سو ـر یـ ـصم ـل  ها و  ـد . ند ـ نا ـ مب ـر  ـصم رد  نا  ـ نچ مه  بو  ـ قعی نامدود 
دنتشاد . تسودتیاهنیب  تشاد ، ناشندرگ  هب  هک 

ـن یا رد  ناد  ــ نز رد  وا  تو  ـ عد عو  ـ ضو مـ در . ــ کی توعد مـ بوقعی  قحسا و  ـم و  یهاربا ـت  لم ـد و  یحو ـن تـ ید هب  ار  نایر  ــ صم ـف  ـسو ــ ی
(1 . ) ت ــ سا هد  ــ ر ش ـــ کذ نآر  ــ رد ق نمؤم  هروس  رد  ـز  ین هرو و  سـ

 . 118 22 ص :  ناز ج :  ــــــــــ یملا - 1
(51  ) مالسلاهیلع فسوی  تشذگرس  هصالخ 

خیرا ناتساد تـ نیرتابیز  فسوی ،

( فسوی ات 3 /   1 ....« ) ِص ـــ َصَْقلا َن  ـــ َسْحَا َک  ـــ ْیَلَع ُّص  ـــ ُقَن ُن  ـــ َْحن »
شاهد ــ نب ه  ــ تبـسن ب ار  ناحبـس  يادـخ  تیـالو  دـنکیم و  تیاـکح  ار  وا  دـیحوت  صـالخا  اریز  تسا ، ناتـساد  نیرتـهب  فسوی  ناتـساد 

یعوضوم ریسفت   ) ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز 
( نازیملا

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 129ناهفصا   هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


وا ت  ــ سد دنا و  ــ شکیم تز  ــ جوا ع هب  ت  ــ لذ ض  ــ یضح زا  و  دنکیم . کشخ  رت و  تبحم  هار  رد  ار  وا  هنوگچ  هک  دزا ، ــ سیم م  ــ ـسجم
دروآیم . تنطلس  تخت  يالاب  هب  هجنکش  باذ و  ــ ناد و ع ــ نز ّتیقر و  ی و  ــ گدر ــ با ب ــ نط تراسا و  هاچ  هت  زا  دریگیم و  ار 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 52)
يروط یلو  دـنکیم  نایب  هناقـشاع  ياهصق  هک  نیا  اب  اریز  تسا ، ندیئارـس  نیرتهب  هدورـس ، نآرق  هک  قیرط  نآ  هب  فسوی  هصق  ندـیئارس 

 ! دیارسب ار  یناتساد  ـن  ینچ ی  ــ سک ت  ــ سین نکمم  نآ  زا  رتهدیشوپ  رتفیفع و  هک  دنکیم  نایب 
ت : ــ سا ــ یو ــ ـن گ ینچ ت  ـــ یعقاو ـن  یا ه  ــ دو ب ـــ د خ ــــ یجم نآر  ــ ق

ـم ، یئار ـ سی تیار مـ ار بـ اهه  ـ صق نیر  ــ تهب نآر  ــ ـن ق یا ـی  حو ا  ـــ ا ب ــ «م
( فسوی  / 3 !« ) يدوب نآ  هب  تبسن  نیلفاغ  زا  ام  ندیئارس  زا  لبق  وت  و 

رصم  هب  لیئارساینب  لاقتنا  اب  فسوی  تشذگرس  طابترا 
(53  ) رصمهبلیئارساینبلاقتنااب فسویتشذگرس  طابترا 

. دنکیم زاغآ  دوب ، هدید  ردپ  نماد  رد  یکدوک  رد  رما و  يادتبا  رد  هک  یباوخ  زا  ار  فسوی  ناتساد  دنوادخ ،
ه ـــ ملک ـت ، ـشاد ـف  ـسوی صو  ـــ ـصخم ه  ــ ـی ک هلا تیبرت  اب  داد و  یجراخ  تروص  ار  نآ  اهدعب  هک  دوب  یبیغ  ياهتراشب  زا  وا  يایؤر 

 ! در ــ م ک ـــ یمتت ار  وا 
دهد . شرورپ  یصاخ  تیبرت  تحت  رد  ار  ناشیا  زا  کی  ره  هک  هدوب  نیمه  شئایلوا  هرابرد  یلاعت  يادخ  تنس 

: هدومرف هدروآ و  رد  ـر پـ یبعت ف و  ــ سو ــ يا ی ــ یؤر زا  د  ــ عب هک  ه  ــ یآ زا  ی  ــ تمسق رد 
( فسوی  / 7 !« ) نا ـــ گد ــ ننک لاؤ  يار سـ ـــ ـت ب سا ی  ــ تا ـــ یآ شناردار  ـــ ـف و ب سو رد یـ »

دندوب هدرک  لاؤس  ار  یبلطم  ای  فسو و  نا یـ ـتـ ساد هلآوهیلعهللایلص  هّللا  لو  ـ ـسر زا  ـی  ـصا ـ خـشا ـا  یو دراد کـه گـ ـی  نعم ـن  یا را بـه  ـ عـشا
راعشا  نیا  تشاد و  طابترا  ناتساد  نیا  اب  هک 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 54)

دنورب هلآوهیلعهللایلص  ادخ  لوسر  دز  ـد تـا بـه نـ ندر ـ کی راداو مـ ار  هکم  نیکرـشم  دوهی ، زا  یموق  دیوگیم  هک  تسا  یتایاور  نآ  دیؤم 
ـد . ننک شسرپ  ر  ــ صم هب  لیئارساینب  لا  ــ قتنا ـب  بس زا  و 

نا ـ یم رد  ار  لاؤ  ـن سـ یا نیکر هـم  ـ شم دو و  ما بـ ـن شـ یمزر ــ ـن س کا ــ دو س ـــ ه خ ـــ ـد ک ندو بو بـ ـ قعی تر  ـ ـضح ناد  ـ نزر ـل فـ یئار ـ ـساینب
. در ــ نا ک ــ یب ـر  صم ار بـه  بو  ــ قعی دالوا  لا  ــ قتنا ی  ــ گنو ـ گچ لزا شـد و  ــ هرو ن ــ ـن س یا شباو  ــ رد ج د و  ــ ندا ـ هن

(55  ) رصمهبلیئارساینبلاقتنااب فسویتشذگرس  طابترا 

نآرق رد  فسوی  ناتساد  لقن  زا  فده 

زا یلا  ــ ضر ع ــ ناتساد غ نیا  نایب  اب  دنوادخ  هک  تسا  بوقعی  لآ  خیرات  مالـسلاهیلع و  ف  ــ ـسو ــ نا ی ــ تـساد نا  ــ یب هرو ، ــ ـس زا  ضر  ــ غ
هروس بـه نیا  همتاخ  ءادتبا و  رد  هک  تسا  ص  ــ َلُخم ناگد  ــ نب هب  تبسن  یلا  ــ عت يادخ  تیالو  هلئـسم  نآ  تسا و  هدرک  جار  ــ ختـسا ار  نآ 

تسا . سکعنم  ییریگمشچ  رو  طـ
ار دو  ــ نا خ ــ میا هک  هدـنب  نآ  هتبلا  دراد . شاهدـنب  هـب  تبـسن  دـنوادخ  هـک  تـسا  ی  ــ تیـالو نا  ــ یب هرو  ــ ـس نـیا  فد  ــ ضر و ه ــ غ ی ! ــ لب

 ! د ـــ شا ــ هت ب ــ شاد ــ ه ن ــ جو ير تـ ــ گید يو  ــ چ س ــ یه هب  وا  يوس  هب  رگید جـز  تسا و  هدرک  رپ  وا  تبحم  زا  ار  لد  ص و  ــ لا ــ خ
تیبرت  یهجو  نیرتهب  هب  ار  وا  دوشیم و  دنوادخ  دوخ  ياهدنب  نینچ  روما  رادهدهع 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 56)
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یگدنز هب  دزاسیم و  دوخ  يارب  صلاخ  ار  وا  هک  نانچ  نآ  دنکیم ، شراشرس  تبحم  ماج  زا  راومه و  ار  شندش  کیدزن  هار  دنکیم و 
ره دنکیم ، گرزب  ار  وا  دنوادخ  دنشاب . هداد  مه  تسد  هب  تسد  شتکاله  رد  همه  يرهاظ  بابسا  دنچ  ره  دنکیم ، شاهدنز  دوخ  یهلا 

رد و ـد و قـ ننا ـ ـشکب تلذ  يو  ـ ـس ار بـه  وا  ـر  هد تا  ـ میـال ـ ما بئاون و نـ دـنچ  ره  دـنکیم  شزیزع  دـنهاوخب و  راوـخ  ار  وا  ثداوـح  دـنچ 
. تسا هدومن  نیمأت  فسوی  ناتساد  نایب  لالخ  رد  ار  ضرغ  نیا  دنوادخ  دنزاس . طحنم  ار  شتلزنم 

نآرق  رد  فسوی  ناتساد  لقن  یئانثتسا  ـت  یفیک
فسوی  ناتساد  دننام  هب  نآرق  رد  یناتساد  چیه  میرک و  نآرق  زا  ياهرو  ــ چ س ــ یه رد 

(57  ) نآرق رد  فسوی  ناتساد  لقن  یئانثتسا  تیفیک 
تسا و هدشن  رکذ  مه  يرگید  نا  ــ تساد فسوی ، ناتـساد  زا  ریغ  فسوی  هروس  رد  هوالع  هب  تسا . هدماین  رخآ  ات  لوا  زا  لصفم و  روط  هب 

 ! صلاخ هدنب  نآ  فسوی ، يارب  صلاخ  تسا  ياهروس  نیا 
ياهببـس هک  یهار  ناـمه  زا  ار  وا  دـنوادخ  دوب . هدرک  صلاـخ  دوخ  يارب  ار  وا  زین  دـنوادخ  یگدـنب و  رد  صلاـخ  دوب  ياهدـنب  فسوی 

در . ـ بیم تایح  یگدنز و  يوس  هب  دندیناشکیم  تکاله  يوس  هب  يرهاظ 
سپس بـه ـد و  ند ـ نکفا ياهدا  ـ تفا رود  ها  ـر چـ عق رد  ار  وا  دندرب و  دسح  وا  رب  ناردارب  فسوی  یگدنز  زاغآ  رد  هک  مینیبیم  ناتساد  نیا  رد 

ـد . ندر ــ ر ب ــ صم ه  ــ ار ب وا  نارادیرخ  دنتخورف و  يزیچان  لوپ 
يو  اب  دوب  هکلم  هناخ  نآ  رد  هک  سک  نآ  تفای . هار  تزع  یهاش و  هناخ  هب  رصم  رد  وا 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 58)
یکاپ هب  رارقا  رصم  فارشا  نایعا و  نانز  دزن  شدوخ  هک  تشذگن  يزیچ  تخاس و  مهتم  رـصم  زیزع  دزن  ار  وا  تشاذگ و  ار  هدوارم  يانب 

زین دیدرگ و  ناطلس  هاگرد  برقم  هک  دش  ببس  نیمه  تخادنا و  نادنز  هب  ار  وا  هدومن و  لابند  ار  دوخ  ماهتا  هرابود  درک و  يو  تئارب  و 
یمامت سایق  نیمه  هب  دیدرگ و  وا  یئانیب  ثعاب  رخآ  رد  نهاریپ  نامه  دش ، بوقعی  شردپ  یئانیبان  ثعاب  هک  شدولآ  نوخ  نهاریپ  نامه 

دش . ما  ــ مت وا  ـع  فن تشگ و بـه  وا  یقرت  هلیسو  وا  خلت  ثداوح 
وا و ندش  هتخپ  دشر و  هلیـسو  ار  د  ــ مآ ش  ــ یپ نامه  نیع  دنوادخ  دشیم  وا  هار  دس  لماکت  قیرط  رد  هک  يدـمآشیپ  ره  فسوی  هرابرد 
کـلم و هک  اـج  نآ  اـت  دادیم  لوـحت  یلاـح  هـب  یلاـح  زا  ار  وا  ـد  نواد ــ هراو خ ــ مه دادیم . رارق  شفدـه  هـب  ندیـسر  تیقفوـم و  ثعاـب 

ـت  معن تخو و  ـ مآ وا  ار بـه  ثیدا  ـ حا لیوأ  ـد و تـ یز ـ گر ار بـ وا  تشاد و  ـی  نازرا شتمکح 
(59  ) نآرق رد  فسوی  ناتساد  لقن  یئانثتسا  تیفیک 

(1 . ) دوب هداد  هد  ـ عو وا  شرد بـه  رو کـه پـ نا طـ ـ مه در ، ما کـ ـ مت وا  ر  ـــ ار ب دو  ـــ خ
وا  یگدنز  هدنیآ  ثداوح  فسوی و  باوخ 

( فسوی ات 6 /   4 ....« ) رَمَْقلا َو  َسْمَّشلا  َو  ابَکْوَک  َرَشَع  َدَحَا  ُْتیَأَر  ّینِا  »
نیا دهدیم . ربخ  ایؤر  نآ  زا  ءادـتبا  مه  شناتـساد  رد  داد و  ناشن  وا  هب  یئایؤر  فسوی ، تیبرت  هب  عورـش  رد  ءادـتبا و  رد  لاعتم  دـنوادخ 

ناتساد  يارب  لخدم  هلزنم  هب  تایآ 
 . 124 21 ص :  نازیملا ج :  - 1

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 60)
ـت : سا هدر  ل کـ ــ قن نینچ  ار  نآ  دیجم  نآرق  دید  باوخ  رد  فسوی  ـه  چنآ ـت . سا ـف  سو ــ ی

ها ، ـد و مـ یشروخ مد بـا  ـ ید باو  هرا بـه خـ ـ تس هدزای  نم  ردپ ! يا  »
( فسوی  / 4 !« ) دندوب هداتفا  هدجس  لاح  نم بـه  يار  ــ هک ب مد  ــ ید

یعوضوم ریسفت   ) ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز 
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نیا زا  درک  یهن  ـن  ینچمه درک و  شیارب  مالـسلاهیلع  بوقعی  شردـپ  هک  یباوخ  ریبعت  دـید و  باوخ  رد  هک  ار  فسوی  يایؤر  تایآ  نیا 
دزاسیم : ناشنرطاخ  دنک ، فیر  ــ عت شناردارب  يارب  ار  نآ  هک 

! مکر ــ سپ ت : ــ فگ »
دننکیم ، گنرین  وت  راک  رد  هک  وگم ! تناردارب  هب  ار  شیوخ  يایؤر 

 ! ـت سا را  ـ کشآ ینمشد  ار  نا  ــ سنا ناطیش  چـه ،
دنیزگیمر ، ار بـ ترا تـو  ـ گدرور نا پـ ـ سنید و بـ
(61  ) وا یگدنز  هدنیآ  ثداوح  فسوی و  باوخ 

د ، ــــ هدی ــ ـت م میلعت ار  ث  ــ یدا ــ حا ر  ــ یبعت و 
ـد ، نکی لما مـ بو کـ ـ قعی ناد  ـ نا شیوخ بـر تـو و بـر خـ تمعن  و 
 ! دو ــــ هدر ب لما کـ ــ ک قحسا ، ـم و  یهار ـ با تنارد ، ـه بـر پـ چنا ـ نچ

( فسوی  / 6 !« ) ـت سا میکح  ـا و  ناد تراگدرورپ  هک 
تیالو هار  ندومیپ  يارب  ار  وا  ـد و  شا هدو بـ وا بـ تیبرت  يارب  یحور  ياهدام  ات  داد  فسوی  هب  ناحبـس  يادخ  هک  دو  یتراشب بـ باوخ  نیا 

. دزا ــ هدا س ـ مآ اد  برق بـه خـ و تـ

نآ فد  ـف و هـ سو يا یـ ــ یؤر ـل  یلحت

تشاد : هبنج  ود  مالسلاهیلع  فسوی  يا  ـ یؤر
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 62)

دو . ـــ يدا ب يرو و عـ یتیؤر صـ دو  ها کـه خـ با و مـ ـ تفآ ـب و  کاو ـت کـ یؤر 1 ـ 
دو . يو بـ ـ نعم ـر  ما ـت یـک  یؤر ـا کـه  هنآ ـم  یظعت عو و  ـ ضخ هد و  ـ جس ـت  یؤر 2 ـ 

يور زا  هام  رهم و  ناگراتـس و  هدجـس  هک  د  ــ نا ــ مهفیم دـنوادخ  دوریم ، راک  هب  لقع  نابحاص  دروم  رد  طـقف  هک  نیدِـجاس »  » هملک رد 
تسا . هدو  ــــ ل ب ــ قع نا  ـ بحا زا صـ ـی  کی هدجس  دننام  انیع  هدارا و  ملع و 

هد ـ نیآ يا  ـ منرود تــیبر ، زا تـ ـ غآ نا  ـ مه زا  ـد  هاو ـ خیم لا  ـ عتم ـد  نواد ـت کـه خـ ــسا نــیا  ـت  ـــسه باو  نــیا خـ رد  ـی کـه  مهم ـه  تکن
دشا یترا بـ ـ ـشب وا  يار  تـا بـ ـد ، هدیم نا  ـ ـشن وا  بـه  ـد ، نکیم صو  ـ ـصخم ناد  ــ ار ب وا  ـد  نواد ار کـه خـ ياه  ـ یهلا ـت  یالو وا و  نا  ـ ـشخرد

يدیادش دنیبیم و  هک  ار  یئاهتبیـصم  هجیتن ، رد  دشاب و  هدوب  شرظندم  رد  ـد  ید دهاوخ  یتالوحت کـه  یگد و  ـ نز لوط  رد  هراو  ـ مه هک 
نآ  دای  هب  دوشیم  هجاوم  اهنآ  اب  هک  ار 
(63  ) نآ فده  فسوی و  يایؤر  لیلحت 

. دزاس ـی  ضار تا  ـ قشم نآ  ل  ــ محت يرادن و  ــ تشیو ه خـ ــ ار ب س  ــ فن د و  ــ تفیب ا  ــ منرود
ر ــ ظن رد  ناـنآ  يارب  هـک  یبرق  ما  ــ قم نا و  ــ ـشنا ــ ـشخرد هدـنیآ  هـب  ار  دوـخ  ءا  ـ یلوا صو  ـ ــصخ ـد  نواد ه خـ ــ ـن ک یا ت  ــ مکح دو  ــ ن ب ــ یا

(1 . ) تسا هداد  ترا  ــ شب ه ، ــ تشاد
 . 127 21 ص :  ناز ج :  ـ یملا - 1

مالسلاهیلع فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 64)

فسوی ناردارب 
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( فسوی  / 4 ....« ) ـَک ِتَو ــــ ِْخا آی  ـــ ل ــ َكایْءُر َع ـْص  ُصْق ــ َت َّی ال  ـــــ َن ـــ ُبی َلاق  »
تفگ : فسوی  هب  بوقعی  »

 ! مز ــــ یز ــــ كر ع ــــ سپ
 ! هدم حر  ــ ت ش ــ ناردارب يارب  ار  دوخ  يایؤر  نا  ــ تساد

د، ـــ نو ــــ شی ـــ م م ــــ شخ رد  و  ـــ را ت ــ زا ک د و  ـــ نزروی ــ تدا م ـــ سح و  ـــ ه ت ــ ار ب ـــ یز
د ، ــــ نشکی و مـ ــــ يدو ت ــ با ــ يار ن ــــ ياه ب ـــ شقن و 

ددنبی . را مـ ـــ ه ک ــ ار ب دو  ــ ب خ ــ یر د و فـ ــ نکی هدا مـ ــ فتسا ا  ــ نعم ـن  یمه زا  ناطیش هـم  و 
د )، ــــ ننک ـر  ظن فر  ـد تـو صـ یک زا  دراذ  ــ گی ـ من ه و  ــ تفا ــ هار ی نا  ــ نآ يا  ــ هلد ی بـه  ــ نعی )

(65  ) فسوی ناردارب 
( فسوی /5 !« ) تسا راکشآ  ینمشد  نایمدآ  رب  ناطیش  چـه 

هدرک ادیپ  نانیمطا  هدـیمهف ، وا  باوخ  زا  هک  هچنآ  هب  تبـسن  هدینـش ، ار  فسوی  باوخ  یتقو  بوقعی  هک  نیا  رب  دـنکیم  تلالد  هیآ  نیا 
و دنزیم . هیکت  تنطلـس  هکیرا  رب  دریگیم و  الاب  شراک  دوشیم و  رادهدـهع  ار  فسوی  راک  دوخ  ادـخ  يدوز  هب  هک  هدرک  نیقی  تسا و 
وا ـد ، نو ـ نشب ار  يو  باو  ر خـ ــ گا دیـسر  اذل تـ در ، ـ کی مار مـ ـ تحا ـت و  ـشادی تسود مـ ـر  تـشیب بو  ـ قعی لآ  دارفا  ریاس  زا  ار  فسوی  نوچ 

دننزب . ياهمدص  ار 
یلیخ شر  ـ گید نار  ـ سپ هدزا  شرسمه و یـ بوقعی و  رب  هام  باتفآ و  هراتس و  هدزای  قابطنا  دندوب . دنمورین  يوق و  ینادرم  فسوی  ناردارب 

راداو  تو  ـ خن ـر و  بکت ها  نآ گـ هد و  ـ یمهف ار  ـا  نعم يو  باو  ند خـ ـ ینش ضحم  هب  ناردارب  هک  دو  يرو بـ دوب و طـ نشور 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 66)

نآ دـنارذگن بـه  دـنوش و  لـیاح  شردـپ  وا و  ناـیم  ـد کـه  نز ـ یر ياه بـ ـ ـشقن ـد تـا  ناهد ـ مآر دد بـ ـ ــص رد  تـسا کـه  هدرک  ناـشتداسح  هـب 
دو . لیا شـ ترا نـ ـ شب

: دومرف در و  هنا کـ ـ قفشم یبا  ـ طخ ـف  سو ــ دو کـه بـه ی ب بـ ــ لطم نیا  كرد  ا  ــ رد ب ــ پ
وگم »! تناردارب  هب  ارتدوخ  يایؤر  مزیزع ! كرسپ  يا  »

ناردار يار بـ ار بـ دو  يا خـ ـ یؤر ـن کـه  یا زا  در  یهن کـ ار  وا  تسخن  تقفش  تبحم و  رد  زا  دنک  ریبعت  ار  فسوی  باوخ  هک  نآ  زا  لبق  وا 
دو . ــ هد ب هد شـ ـ نار شقح  رد  یهلا کـه  تمار  داد بـه کـ ـش  ترا ــ شب سپس  ـد و  نک فیر  ـ عت

تداسح و نآ  تشاد و  فسوی  راک  هب  هک  دوب  یماـمتها  تدـش  طرفم و  تبحم  رما  نیا  لـیلد  دروآ و  تراـشب  رب  مدـقم  ار  یهن  بوقعی 
تشاد . غارس  يو  هب  تبسن  ناردارب  زا  هک  ياهنیک  ضغب و 

(67  ) فسوی ناردارب 
نم دومرفن : فسوی  باوج  رد  مالسلاهیلع  بوقعی  هک  تسا  نیا  هدوب ، فسوی  اب  ینمشد  هنیک و  زا  راشرـس  ناردارب  ياهلد  هک  نیا  لیلد 

ار یعطق  نایب  نیمه  هزات  دنزیریم و  هشقن  دومرف  هکلب  دننک ، تدوبان  هک  نیا  زا  متسین  نمیا  ای  دنزیرب و  یموش  هشقن  تاهرابرد  مسرتیم 
دومن . دیکأت  درک و  رتیعطق  اْدیَک » ََکل  اوُدیکَی   » اب

دیک هک  تخاس  ناشنرطاخ  درک و  دـیکأت  تسا -  راکـشآ  ینمـشد  ناسنا  يارب  ناطیـش  ترابع -  اب  ار  دوخ  مـالک  بوقعی  نیا  رب  هوـالع 
دنکیم رتهتخورفارب  ار  ناشیاه  لد  شتآ  دـنزیم و  نماد  ار  نانآ  هنیک  هک  دراد  زین  یجراخ  ببـس  کی  ینورد  ياههنیک  زا  ریغ  ناردارب 

هب رـضاح  مه  زور  کی  یتح  تسا و  هدوب  ناسنا  نمـشد  تسخن  زور  زا  هک  تسا  ناطیـش  وا  دنکب و  ار  دوخ  ءوس  رثا  هنیک  دسح و  نآ  ات 
تداعس  هار  میقتسم و  طارص  زا  هک  دنکیم  کیرحت  ار  نایمدآ  دوخ  تالیوست  هسوسو و  اب  امئاد  تسا و  هدشن  ینمشد  كرت 
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مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 68)
 ! دو فر شـ ـ حنم دو ، ـ شیم یهتنم  یمدآ  يور  ـ خا يو و  ـ یند تواقش  هب  هک  جک  هار  يوسهب 

تایاور رد  فسوی  ناردارب 

فـسو ردام یـ زا  هک  يردارب  اهنت  تشاد و  ردارب  هدزای  فسوی  هک  هدش  لقن  مالـسلاهیلع  رقاب  ماما  زا  یمق  ریـسفت  رد  یمالـسا  تایاور  رد 
دوب . نیمایِنب "  " دوب

ـت . سا هد  ـ ید ار  باو  نیا خـ یگلا  نس نـه سـ رد  فسو  ــ ی
ـه تفر ـا  یند زا  ًال  ــ بق شردا  چـه مـ شردا ، دو نـه مـ فسو بـ هلا یـ رـصم شـد خـ دراو  بوقعی  ینز کـه بـا  نآ  هد کـه  ـ مآ تا  ـ یاور رد  ـز  ین و 

دو . ـــ ب
(1 . ) تسا هدمآ  روط  نیمه  مه  تاروت  رد 

(69  ) تایاور رد  فسوی  ناردارب 

ناعنک رد  فسوی  : مود لصف 

فسوی یگدنز  هیلوا  ثداوح 

( فسوی ات 21 /   7 ....« ) َن ــ یِلئآّسِلل ـٌت  یاَء آه  ـ ِتَو ـ ْخِأ َو  َفُسو  ُیـ َنا فـی  ـْد کـ ََقل »
زا  فسوی  تقرافم  تسا . نمضتم  ار  مالسلاهیلع  فسوی  تشذگرس  لوا  لصف  تایآ  نیا 
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نوریب ناردارب ، نتخادـنا  هاچ  هب  لاوحا -  نیا  لالخ  رد  رـصم ، زیزع  هناخ  رد  شندـش  اـجرباپ  اـت  ردـپ  هناـخ  زا  شندـش  نوریب  بوقعی و 
ـت . سا هد  نا شـ ـ یب ـز  ین ـر  صم يوس  هب  شتکرح  شندش و  هتخورف  نایراکم ، تسد  هب  شندش 

زج ياهراچ  فسوی  داتفایم . قافتا  یتسیاب  هک  دوب  یموتحم  تشونرـس  دوب  هدرک  نییعت  ادـخ  هک  بیترت  ره  هب  مالـسلاهیلع  فسوی  لاقتنا 
ناکما شدوجوم  بلاق  رد  ادـخ  ربمایپ  رـسپ  نوچ  تشگیم ، یهاـش  رـصق  دراو  هدـش  هتخورف  ياهدرب  لکـش  هب  یتسیاـب  هک  تشادـن  نیا 
تشاد لابند  هب  ناهج  خیرات  رد  یتلم  تشونرـس  رد  ار  یگرزب  لوحت  لاقتنا ، نیا  تشادن و  ار  اج  نآ  رد  یگدنز  یهاش و  رـصق  هب  دورو 

نامه نیا  و  دوب . نامز  نآ  رصم  رد  یبهذم  ندمت  داجیا  ینیـشنه و  ـ نا ــ هب خ نا  ـ عنک رد  ی  ــ نیـشنردا ــ زا چ لیئارـساینب  لاقتنا  انامه  نآ  و 
هک : دندوب  هدرک  هلآوهیلعهللایلص  مالساربمایپ  زا  هک  دوب  یلاؤس 

(71  ) فسوی یگدنز  هیلوا  ثداوح 
د ؟ ـــــ ل ش ـــ قتنم ر  ـــــ صم ه  ــــ ل ب ــ یئار ـــ سای ــ نب ه  ـــ نو ــ گچ - 

تسا : هدو  ـ مر هداد و فـ تا  ـ یآ ـن  یمه زا  ـ غآ رد  نآر  ار قـ باو  و جـ
شناردار ، فسو و بـ تشذ یـ ـ گر رد سـ یتسار  «بـه 

تسا »! یئاههناشن  تایآ و  ناگدننک  شسرپ  يارب 
لآ مالسلاهیلع و  بوقعی  چو  ه کـ ــ ار ک نآ  ت  ــ مسق نیرخآ  هدومرف و  نایب  ناتـساد  نایرج  رد  ار  یخیرات  لاقتنا  نیا  یگنوگچ  سپـس  و 

. تسا هدینادرگ  صخشم  تسا  رصم  هب  بوقعی 
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مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 72)
هک نیا  رب  دـنکیم  تلالد  دـنکیم و  وا  دـیحوت  رب  تلالد  هک  تسا  ياهیهلا  تایآ  انامه  هدومرف ، هراـشا  لوا  هیآ  رد  دـنوادخ  هک  یتاـیآ 

ناشـسولج لامک  هکیرا  رد  دنک و  ناشدنلب  تزع  شرع  هب  ات  دریگیم  هدهع  هب  ار  نانآ  روما  تسا و  صلخم  ناگدنب  ّیلو  یلاعت  يادـخ 
هک يرهاظ  تاناکما  لیاسو و  ـد و نـه  ننکی ـه مـ ئطو د و تـ ــ نشکیم ـه  ـشقن نار  ـ گید هک  ـه  نو نآ گـ نـه  ـد ، هاو ـ خیم وا  هک  روط  نآ  ، دهد

دنریگیم . راک  هب 
ناردار تسا کـه بـ یتیعقاو  نا  ـ مه ـن  یا ـد . نکیم نییعت  شدو  ار هـم خـ ـه  جیتـن دزاد و  ـ نایم را  ار بـه کـ اـهبا  ـ بـسا تساد کـه  ـن خـ یا و 

ار نآ  ه  ــ جیتـن ـد کـه  ندو ياه بـ ـ ما ـ نرب يار  ـ جا لـما  یترو کـه عـ ـ ـص رد  ـد ، ناهدو ـق بـ فو ـه مـ ئطو یحار تـ ــ رد ط ـد  ندر ـ کیم رکف  فسو  یـ
 ! دو هدر بـ یحار کـ ـل طـ یئار ـ ساینب ف و  ــ سو يار یـ را بـ ـ هق ـد  حاو ياد  خـ

(73  ) فسوی یگدنز  هیلوا  ثداوح 

فسوی تشذگرس  رد  یهلا  تایآ 

بسح ـد و بـر  نشورفیم نا  ـ یرا ـ کم هدر بـه  ناو بـ ـ نع هب  سپـس  ـد و  ننکفایم یهاچ  هت  رد  ار  وا  هد و  ـ یزرو ـد  ـسح يو  فسوی بـا  ناردارب 
با ـ بـسا ن  ــ یمه هلیـسو  هب  ار  وا  دریگیم و  رهاظ  نیا  فال  ــ خرب ياه  ــ جیتن د  ــ نواد ــ یلو خ دـنهدیم ، شقوس  تکال  يو هـ ـ ـس ـر بـه  هاظ

ـد. نکیم هد  ــ نز
ـن یمه ا  ــ د ب ــ نواد ــ ی خ ــ لو د  ـــ ننا ـــ ـشکب ی  ــ گدر ــ ـت ب لذ بو بـه  ــ قعی تز  ـن عـ ماد زا  ـد و  ننک لیلذ  ار  فسوی  ـد تـا  ند ـ یـشو ـا کـ هنآ

در . شد کـ ـ نلب با  ـ بسا ن  ــ یمه ا  ـــ د ب ــ نواد ــ خ د ، ــ ننز ــ ـن ب یمز هب  ار  وا  ـد  نتساوخ اهنآ  در . ــ ز ک ـــ یز ــ ار ع وا  با  ـــ بسا
درک . سکعرب  ار  ـه  یضق دنوادخ  دننادرگرب ، دوخ  فرط  هب  ف  ــ سو ــ زا ی ار  بو  ــ قعی ت  ــ بحم د  ــ نتساو ـ خیم ا  ــ هنآ

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 74)
هب دنوادخ  یلو  داد ، تسد  زا  ار  دوخ  ناگدید  فسوی  دو  ــ لآنو ــ ن خ ــ هار ــ یپ ندید  رثا  رد  دش و  انیبان  ناشردپ  هک  دندرک  يراک  اهنآ 

ت ــ خاد ــ نا بوـقعی  يور  رب  دروآ و  ار  فـسوی  نهاریپ  ریـشب  هک  یـضحم  هب  دـینادرگ و  زاـب  وا  هـب  ار  وا  مـشچ  ن  ــ هار ــ یپ نـیمه  هلیـسو 
د. ــ زا ش ـــ ش ب ــ نا ـ گد ـ ید

ناتساد زاغآ  رد  فسوی  ناردارب  شقن 

خیراـت لوا  هلحرم  رد  ار  اـهنآ  ـش  قن ـن  ینچم ــ فـسوی و ه ناردارب  شاـعم  یگدـنز و  عوـن  ینامـسج و  يرکف و  تـیفیک  دـیجم ، نآرق 
ـد : نکی نا مـ ـ یب ـر  یز تایآ  رد  مالسلاهیلع  فسوی 

(75  ) ناتساد زاغآ  رد  فسوی  ناردارب  شقن 
دنتفگ : هک  مد  نآ  »... 

د ، ــ نر ــ تبو ــ بحم ـم ، ید ـ نمور ــ ین ـی  هور زا مـا کـه گـ نا  ـ مرد دز پـ شردار نـ ـف و بـ سو یـ
ت . ـــ سا را  ـــ کشآ ـی  تلال ــــ رد ض ا  ــ رد م ـــ ه پ ــ ک
 ! دیزادنیب شرود  ینیمزرس  هب  ای  دیشکب ، ار  فسوی 
دو ، ـا شـ مش يار  ــ صلا ب نا خـ ـ ترد ــ ـه پ قال ه عـ ــ ک

( فسوی 8 و 9 /  !« ) د ــــ یو ــ ه ش ــ تسیا ــــ ی ش ـــ مدر نآ مـ زا  س  ـــ و پ
هراـبرد هک  دوـشیم  هتفگ  یتعاـمج  هب  هک  تسا ، ٌۀَبْـصُع » ُنَْـحن   » تراـبع دـندوب ، دـنمورین  دارفا  فـسوی  ناردارب  دـناسریم  هـک  یتراـبع 
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دنشابن . رتشیب  رفن  هدز  ـ ناپ زا  ـر و  تمک رفن  هد  زا  دوشیم کـه  یتعامج  لما  مه شـ دد  رظن عـ زا  دنشاب و  هتشاد  بصعت  رگیدکی 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 76)

رفن هد  نیا  تسا . هدش  انثتـسا  نیماینب "  " شردارب فسوی و  دنرفن و  هد  قوف  ترابع  ناگدنیوگ  اج  نیا  رد  هک  تشاد  ردارب  هدزای  فسوی 
تسا . هدوب  نا  ــ شیا تسد  نآ بـه  لاو  ــ ما ناد و  ــ نفسو ــ هرادا گ بوقعی و  نادنا  رو خـ ـ ما ـق  تف قتر و  هک  دناهدوب  دنمورین  ینادرم 

دوخ دـناهدوب ، مالـسلاهیلع  بوقعی  نادـنزرف  همه  هدوب و  مه  ناشیا  ردارب  وا  هک  نیا  اب  هک  دـهدیم  ناـشن  شردارب "  فسوی و   " تراـبع
دناهدوب . اهنت  يرد  ــ ردار پ ــ ر ب ــ فن هد  نآ  هب  تبسن  هدوب و  ـر  گید ردا  ــ کی م زا  شردارب  نیا  فسوی و  هک  تسا  نیا  رب  رعشم 

دوب . نیماینب "  " فسوی ینت  ردارب  مان  هک  دیآیمرب  یمالسا  تایاور  زا 
رد دوبن و  ه  ــ تخا ــ نا س ــ نآ زا  يرا  ــ دناهدوب و ک يریغص  لافطا  ردارب  ود  ره  ناتساد  عورـش  ماگنهرد  هک  دیآیمرب  زین  قوف  هیآ  قایـس  زا 

دناهتشادن . ياه  ــ لخادم مالسلاهیلع  بو  ــ قعی یشاوم  ریبدت  هناخ و  هرادا 
(77  ) ناتساد زاغآ  رد  فسوی  ناردارب  شقن 

زا داقتنا  ناشردارب و  هب  تبسن  ار  نانآ  ـه  نیک ظ و  ــ یغ تداسح و  تسا و  فسوی  ناردارب  یحور  عضو  هدنهد  ناشن  ینـشور  هب  نآرق  نایب 
دهدیم . ناشن  ار  ناشردپ  درکلمع 

هتبلا تسا . یهارمگ  رد  ناشردـپ  هک  نیا  رب  دـندرک  مکح  تـسا »! راکـشآ  یتلالـض  رد  نامردـپ  هـک  اـقح   " تراـبع اـب  بوـقعی  نارـسپ 
 ! نید رد  یهار  ـ مگ ه  ــ تسا ن را  ــ کشآ داسف  یگقیلس و  جک  یهارمگ ، زا  ناشدوصقم 

فسوی ناردارب  راتفر  هیحور و  لیلحت 

دنتـشادن و ار  نید  رد  یهارمگ  ماهتا  دصق  ترابع  نیا  زا  تسا . لالـض  رد  ناشردپ  هک  دـندرک  لالدتـسا  رما  يداب  رد  بوقعی  نادـنزرف 
فسوی  دروم  رد  ار  ردپ  شور  هکلب 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 78)
ود ردپ و  روما  ریبدت  لاح  نیع  رد  دنرگیدکی و  بصعتم  راکددم و  دنمورین و  یتعامج  هک  دـندرک  لالدتـسا  اهنآ  دنتـسناد . حیحـصان 

، رگید ناردارب  زا  ضارعا  ود و  نآ  هب  تبـسن  ردپ  گنادشـش  ه  ــ جو ــ ت و ت ــ بحم ی  ــ عـضو نینچ  رد  اذـل  تساهنآ ، اب  ناشفیعـض  ردارب 
یطابترا یلو  دوری ، ــ را م ــ مش هب  تسار  هار  زا  فار  ــ حنا حالص ، رظن  زا  هک  دوب  نشور  اهنآ  رظن  هب  هلئسم  نیا  تسا . یحیحـصان  شور 

. دراد وا  ی  ــ هاو ــ ر و ن ــ ماوا ـت  فلا ــ خم وا و  تا  ــ یآ اد و  ـــ ه خ ــ ر ب ــ فک ل  ــ یبق زا  ر  ــ گید یبابسا  نید  اریز  درادن ، نید  هب 

بوقعی نارسپ  تاداقتعا 

دناهدوب . ناشردپ  توبن  هب  دقتعم  تسرپادخ و  یمدرم  بوقعی  نادنزرف  نآرق ، رظن  زا 
(79  ) بوقعی نارسپ  تاداقتعا 

مینیبیم هروس  نیمه  رخآ  رد  زین  و  دیوش »! هتـسیاش  یمدرم  نآ  زا  سپ  دوش و  امـش  صاخ  ردپ  هقالع  هک  : »... دـنتفگ هک  نیا  تداهـش  هب 
فـسو ــ تمارک ی اب  یتقو  اصوصخم  و  نک »! ترفغم  بلط  ام  ناهانگ  يارب  ردپ ، يا  : » دـنیوگیم دـننکیم و  تساوخرد  ناشردـپ  زا  هک 

!« م ــ یاهدو ــ هدر ب ــ اطخ ک ام  هداد و  يرترب  ام  رب  ار  وت  ادخ  هک  ادخ  هب  : » د ــ نیو ــ گیم دنو  ــ شیم ور  ه  ــ ور ب
رد  هب پـ تبسن  بو  ـ قعی نادنزر  تبحم فـ

دندز یمادقا  نینچ  هب  تسد  فسوی  هب  تبـسن  رگا  دندرکیم و  میظعت  مارتحا و  ار  وا  دنتـشادیم و  تسود  ار  دوخ  ردپ  بوقعی  نادنزرف 
دنتفگ : رگیدکی  هب  اذل  دننک و  دوخ  هجوتم  ار  ردپ  تبحم  هک  دوب  نیا  يارب  زاب 

یعوضوم ریسفت   ) ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز 
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!« دوش امش  يارب  صاخ  ردپ  هجوت  ات  دیزادنیب  تسدرود  ینیمزرس  رد  ای  دیشکب و  ار  فسوی  »
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 80)

( فسوی  / 9)
ریغ رگا  دننک و  دوخ  هجوتم  صلاخ  روط  هب  ار  وا  تبحم  دنتساوخیم  دنتشادیم و  تسود  ار  ردپ  دیآیمرب  تایآ  قایـس  زا  هک  يروط  هب 
يار وا بـ كرت  وا و  ندر  هرا کـ ـ چیب ار بـه  یگد  ـ نز طـیحم  لـقاد  ار و یـا حـ ردار  دـندربیم نـه بـ نیب  زا  ار  ردـپ  یتسیاـب  اـعبط  دوـب  نیا  زا 
لاس دنچ  زا  سپ  دندرب  راک  هب  راک  لوا  رد  هک  ار  یترابع  اهنآ  ـد . نتخادرپیم وا  باسح  هب  سپـس  ـد و  ندر ـ کیم راومه  فا و  ـ ـص دو  خـ

د : ــــ نتفگ ه  ــ لصا ـ فال مو بـ ــ نشیم ار  ـف  سو يو یـ ــ ـت ب فگ رد  ـی کـه پـ نا ـ مز ینعی  دندرب ، راک  هب  زین 
( فسوی /95 !« ) یتسه یقاب  یمیدق  تلالض  نآ  رد  زونه  وت  ادخ  هب  »

تبحم رد  طارفا  نا  ـ مه نا  ـ ـشدو ـ ـصقم ه  ــ کلب دنتـشادن  یهارمگ  هقباـس  بوـقعی  زا  اریز  دوـبن  نید  رد  یمیدـق  تلالـض  ناـشروظنم  هـک 
تسا . هدوب  وا  رما  رد  اجیب  هغلابم  فسوی و 
(81  ) ردپ هب  تبسن  بوقعی  نادنزرف  تبحم 

هداوناخ شاعم  هرادا  زرط  مالسلاهیلع و  بوقعی  یگدنز  لحم 

دوب رسپ  هدزاود  ياراد  وا  درکیم . یگد  ــ نز ینیـشنارحص  تروص  هب  نابایب  رد  دیآیمرب ، نآرق  تایآ  زا  هک  نانچ  مالـسلاهیلع ،  بوقعی 
دناهدوب . ردام  دنچ  زا  هک 

تـشگیم و ناـنآ  دوـجو  رو  ــ حم ر  ـــ يو ب ی  ــ گد ــ نز با  ـــ یـسآ هـک  د  ــ ناهدو ــ د ب ــ مآرا ــ د و ک ــ نمور ــ ین گرز و  ــ نا ب ـــ ــشیا ر  ــ فن هد 
دناهدرکیم . هرادا  ار  ردپ  ناد  ـ نفسو نا و گـ ـ یا ـ پرا ــ لاوما و چ روما  دوخ  تسد  هب  ناشیا 

ـد ند ـ شی ـت مـ یبر رد تـ ـن پـ ماد رد  دو و  هدر بـ نا مـ ـ شردا هک مـ دندوب  ردام  کی  زا  ود  ره  دندوب و  ریغص  نیماینب  فسوی و  ینعی  رسپ  ود 
ار  ـا  هنآ بو  ـ قعی و 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 82)
ت . ــ شادیم ت  ـــ سود هزاد  ـ نای بـ

ـه لاخ داتفا ، هدجـس  هب  فسوی  ربارب  رد  دـش و  رـصم  دراو  فسوی  ناتـساد  نایاپ  رد  بوقعیاب  هک  ینز  هک  دـیآیمرب  یمالـسا  تاـیاور  زا 
( یمق ریسفت  .) دوب " لیحار  " شمسا فسوی و 

فسوی هب  بوقعی  دایز  تبحم  لیلد 

تبحم درکیم و  هدـهاشم  ار  اوقت  لامک و  راثآ  ود  نآ  نیبج  رد  هک  دوب  نیا  شردارب  فسوی و  هب  تبـسن  بوقعی  هزادـنایب  تبحم  لیلد 
تسا . هدر  ــ حد ک ــ ندو م ــ ـص ب لا ار بـه خـ وا  اد  دو و خـ اد بـ صَلُخم خـ نا  ـ گد ـ نب زا  دو  بوقعی خـ اریز  دوبن  سوه  اوه و  يور  زا  وا 

ینیب  ش  ــ یپ فسوی و  يایؤر  رطاخ  هب  تشادیم  تسود  ار  فسوی  رگا  بوقعی 
(83  ) فسوی هب  بوقعی  دایز  تبحم  لیلد 

رب وا و  ر  ــ ار ب شتمعن  در و  ــ د ک ــ هاو ــ م خ ــ یلعت ثیدا  ــ حا ل  ــ یوأ ــ وا ت هب  دنوادخ  هک  تسنادیم  دوب و  ادخ  هلیـسو  هب  وا  ندش  هدیزگرب 
. درک ـد  هاو ما خـ ــ مت بو  ـ قعی ناد  ـ نا خـ

نارسپ تداسح  لابق  رد  ردپ  ریبدت 
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دوخ بوقعی  تخاسیم . رتزیت  ار  اهنآ  هنیک  شتآ  درکیم و  روهلعـش  ناردارب  رد  ار  دـسح  هزیرغ  فسوی  قح  رد  بوقعی  راثیا  تبحم و 
نار ــ گن فسوی  ناج  هب  تبـسن  وا  درکیم . هغلابم  تبحم  رد  فسوی  هب  اصوصخم  ردارب  ود  نآ  هب  زاب  یلو  دوب  فقاو  ًـالماک  ینعم  نیا  هب 

ـف ـسو ت بـه یـ ــ بـسن ار  ـا  هنآ ـد . ننا ـ مب ـا  هنت ـف  ـسو اب یـ اهنآ  دادیمن  هزاـجا  تقو  چـیه  اذـل  دیـسرتیم  شر  ــ گید نار  ــ ـسپ زا  دو و  ــ ب
ت . ــ سنادی ـ من ن  ــ یما

هفایق  رد  ار  نآ  راثآ  بوقعی  درکیم و  نیگمشخ  ار  اهنآ  شیپ  زا  شیب  تاکرح  نیمه 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 84)

هئطوت دـیک و  وت  هیلع  ادـْیَک -  ََکل  اوُدـیکَیَف  : » دوشیم هصالخ  تفگ  فسوی  هب  هک  یترابع  رد  بلاطم  نیا  همه  درکیم . هدـهاشم  ناـنآ 
( فسوی  / 5 !« ) ملسم هئطوت  دننکیم ،

هراـبرد ار  دوخ  تبقارم  يزوسلد و  تبحم و  بوقعی  دـش  ثعاـب  باوخ  نیا  هجیتـن  درک ، لـقن  ردـپ  يارب  ار  دوخ  باوخ  فـسوی  یتـقو 
ـن یا زا  هکلب  ات  دیوگن  دوخ  ناردارب  هب  اقلطم  ار  نآ  دراد و  یفخم بـ ار  دو  يا خـ ـ یؤر در کـه  شرافـس کـ مرجال  دنک ، نادـنچ  ود  فسوی 

ـد . نا نو مـ ـ صم ناردار  ـد بـ یک زا  هار 
 ! دو ــ ـب ب لا بو غـ ــ قعی ر  ــ یبد ر تـ ــ ـی ب هلا ـر  ید ـــ قت ا  ــ ما

دـنتخادرپ و هرکاذـم  هب  دـندوب  هدـید  ود  نآ  هب  تبـسن  ردـپ  زا  هک  یتاـکرح  هراـبرد  دـندش و  عـمج  مه  رود  رتگرزب  نارـسپ  ماـجنارس 
(1 (!؟ تسا هدش  یگقیلس  جک  راچد  ردپ  هک  دندرک  مکح  ماجنارس  دنداهن و  نایم  رد  ردپ  راتفر  زا  ار  دوخ  ياههیالگ 

(85  ) نارسپ تداسح  لابقرد  ردپ  ریبدت 
 . 118 22 ص :  ناز ج :  ــــــــــ یملا - 1

مالسلاهیلع فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 86)

یبیغ ربخ  کی  فسوی ، لتق  هئطوت  تایئزج 

( فسوی  / 9 ....« ) َو ْمُکیبَا  ـُه  ْجَو ـْم  َُکل ُلْخَی  ـا  ضْرَا ُهوُحَر  ـ ْطا َِوا  َفُسُوی  اُوُلْتُقا  »
راتفر هرابرد  روش  نآ  لوا  هک  دـندرک  تروشم  مه  اب  دـندش و  عمج  مه  رود  راـب  دـنچ  هک  دـهدیم  ربخ  فسوی  ناردارب  زا  دـیجم  نآرق 

هک دنکیم  تیاکح  فسوی  دروم  رد  ار  ناشیا  تارکاذم  نآرق  مود ، روش  هرابرد  دـندرک . تلالـض  هب  موکحم  ماجنارـس  هک  دوب  بوقعی 
. دنهد تا  ـ جن ـی  تحارا نیا نـ زا  ار  دو  هک خـ دنزیرب  ياه  ـ شقن هچ  هک  دو  نیا بـ رس  رب  ـو  گتفگ

دیامرفیم : هداد و  رارق  بطاخم  ار  مالسا  یمارگ  ـر  بمایپ ـد  یجم نآر  قـ
وت  دندرکیم ، گنرین  دندوب و  هدش  تسد  مه  دندوب و  هدش  عمج  رود هـم  ـا  هنآ یتقو  »

(87  ) یبیغ ربخ  کی  فسوی ، لتق  هئطوت  تایئزج 
( فسوی  / 102 !« ) مینکیم یحو  وت  هب  هک  تسا  بیغ  ياهر  ـ بخ زا  ـن  یا و  يدو ؟ ـ بن نا  ـ شدز نـ

تسا : هدومرف  نایب  تبون  دنچ  رد  ار  نانآ  تروشم  نتم  یلاعت  دنوادخ 
زا ار  ردپ  هجوت  مامت  كدوک  ود  نیا  هک  دـندروآ ، نایم  هب  دـناهدش  هجاوم  شردارب  فسوی و  صوصخ  رد  هک  ار  یتبیـصم  لوا  تبون  رد 

درادن ام  هب  یئانتعا  دوشیمن و  ادج  ود  نآ  زا  رگید  هک  يروط  هب  ـد ، ناه ـ تخاس دوخ  بوذجم  ار  وا  لد  هدرک و  فرصنم  دوخ  يوس  هب  ام 
!

ناشهلاس دـنچ  تاـمحز  هدـش و  دروخ  یلک  هب  ناشتیـصخش  يدوز  هب  هک  دـندوب  هدرک  یقلت  دوخ  يارب  یگرزب  رطخ  ار  رما  نیا  اـهنآ 
شور و رد  تسا  ناشردپ  یگقیلـس  جک  فارحنا و  دوخ  نیا  دـش و  دـنهاوخ  تلذ  راچد  تزع  ینایلاس  زا  سپ  دـنام و  دـهاوخ  هجیتنیب 

یعوضوم ریسفت   ) ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز 
( نازیملا
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 ! تسا فرحنم  ياهقیرط  طلغ و  یشور  هتفرگ  شیپ  رد  ردپ  هک  ياهقیرط  شور و  نیا  هقیرط و 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 88)

دا ــ هنـشیپ د  ــ ندو ــ هدر ب ــ حر ک ــ هـک ط ار  ياهـشقن  کـی  ره  دـندرک و  هرکاذـم  يراـتفرگ  نـیا  زا  دوـخ  یـصالخ  هراـبرد  مود ، روـش  رد 
دزن دناوتن  رگید  هک  مینک  اهر  یتسدرود  نیمزرس  رد  ار  وا  دیاب  دنتفگ  نار  ــ گید تسا و  مزال  فسو  ــ نتـشک ی ت  ــ فگ ی  ــ کی د : ــ ندر ــ ک

ـد . شاب ام  يارب  صلاخ  ردپ  تا  ــ هجو ــ دوش و ت شومارف  ش  ــ مسا ج  ــ یرد ــ ه ت ـــ ات ب ـد  نیبب ار  هداو  ــ نا ــ يور خ ددر و  ــ گرب رد  ــ پ
یها ـر چـ عق رد  ار  وا  دـش کـه  نیا  ناـشیئاهن  يأر  نآ ، تاـیئزج  رد  اـما  و  دـنتفرگ . میمـصت  نآ  لـصا  رب  دـنداد و  يأر  اـقفتم  ماـجنارس 

دورب . نیب  زا  شر  ــ ثا ی  ــ لک ـد و بـه  نر ـ بب ت  ــ سدرود ياهر  ـ هش دو بـه  ـد و بـا خـ نر ـ یگب ار  وا  نا  ـ یرا ـ کم نارذ و  ـ گهر دنزاد تـا  ـ نیب
ًالبق هک  نیا  اـب  دـندربن ، رگید  ردارب  زا  یماـن  میمـصت  نیا  رد  دیـشکب ! ار  فسوی  دـنتفگ : دـندز  هک  یئأر  ود  زا  یکی  رد  هک  نیا  زا  سپ  )

ردپ  هجوت  دروم  شردارب  فسوی و  دندوب  هتفگ 
(89  ) یبیغ ربخ  کی  فسوی ، لتق  هئطوت  تایئزج 

تسا و هتشادیم  تسود  ار  ود  نآ  ردام  بوقعی  هک  هدوب  نیا  رطاخ  هب  ود  نآ  زا  ناشتموصخ  دیاش  دراد . تسود  ار  ود  ره  ردپ  دنتـسه و 
تسا ). هدرک  کیرحت  ار  ناردارب  تداسح  هدش و  وا  ياههچب  هب  وا  هجوت  ثعاب  نیا 

رگید هک  دینک  اهر  ینیمزرس  رد  دینک و  رود  ار  وا  يروط  دیشکن  ار  وا  مه  رگا  دنتفگ  دندرک و  یسررب  زین  ار  يرگید  هار  يدعب  يأر  رد 
دش . رود  وا  رطخ  زا  دوشیم  هلیسو  نیدب  اریز  درادن ، نتشک  زا  یمک  تسد  دوخ  نیا  .و  ددرگزاب هناخ  هب  دناوتن 

هدرک لوبق  هدیدنـسپ و  ار  يأر  ود  ره  ناشرثکا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  هداد  تبـسن  ناشیا  هب  ار  يأر  ود  نیا  رد  دیدرت  دیجم  نآرق  هک  نیا 
: تفگ داد و  حیجرت  ار  نتـشکن  هفک  اهنآ  زا  یکی  نآ کـه  ات  دـنداتفا  دـیدرت  هب  ود  نآ  زا  یکی  ندرک  هدایپ  رد  تهج  نیمه  هب  دـندوب و 

 ! د ــ یزاد ــ نیب ی  ــ ها ــ ه چ ــ رد ت ار  وا  ه  ــ کلب د  ـــ یشکن ار  ف  ــ سو ـــ ی
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 90)

( فسوی  / 9 «) ْمُکیبَا ُهْجَو  ْمَُکل  ُلْخَی   - » هک دنکیم  لقن  نینچ  ار  اهنآ  لیلد  ـد  یجم نآر  قـ
يور همه  دوش  فر  ـ طر عنا بـ ـن مـ یا یتقو  دو ، لیا بـ ناشردپ حـ اهنآ و  نیب  فسوی  هک  ینعم  نیدب  دوش . زاب  یلاخ و  ناتردپ  يور  ینعی 

دو . ـ شیم ـر  صحنم ا  ــ هنآ رد  ردپ  تبحم  دننیبیم و  ار  ردپ 
(91  ) یبیغ ربخ  کی  فسوی ، لتق  هئطوت  تایئزج 

هبوت  هانگ و  زا  فسوی  ناردارب  ریسفت 
ای دنشکب  ار  فسوی  هک  دندش  ناتـساد  مه  دوخ  اب  فسوی  ناردارب  یتقو  هک  دوب  نیا  مه  یکی  هداد  ربخ  هک  يایبیغ  رابخا  زا  دیجم  نآرق 

امْوَقهِدـَْعب ْنِم  اُونوُکَت  َو  : » دـنتفگ هک  دوب  نیا  نآ  دـنتفرگ و  رظن  رد  ار  یهار  زین  دوخ  تشگزاـب  هبوت و  يارب  انمـض  دـنزادنیب  هاـچ  هت  رد 
زا ـه  بو بـا تـ ـت ) ـسا ـه  جیتن ـه بـه یـک  مه ـت  ـشگر هک بـ  ) وا درط  زا  دعب  ای  فسوی و  نتـشک  زا  دـعب  ای  فسوی و  زا  دـعب  ینعی  َنیِحلاص »!

ـم . یو ـ شی حلاص مـ ـی  مدر مـ ها ، ـ نگ
مرتحم و ار  نید  ماکحا  ناشیا  هک  دوشیم  مولعم  دنتـسنادیم و  مرج  ار  نآ  هانگ و  ار  لمع  نیا  ناـشیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  مـالک  نیا  زا 

هداد و  تأرج  ملظ  هانگ و  باکترا  رد  ار  ناشیا  دوب و  هدرک  اپرب  یناروک  ناشیاهلد  رد  دسح  نکلو  دندرمشیم  سدقم 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 92)

د! ــ ننک هبوت  دعب  دنوش و  بکترم  ار  هانگ  مه  قیرط  نآ  زا  هک  دوب  هدرک  ناشنیقلت  ياهقیرط 
ربارب رد  یگتـسکش  ادخ و  هب  تشگزاب  هبوت  زا  ناشدوصقم  يدارفا  نینچ  تسین . لوبق  لباق  هجو  چیه  هب  ینانچ  نیا  هبوت  هک  نیا  زا  لفاغ 

ـت نـه ـسا ـی  لوا ءوس  تین  نامه  همتت  ياهبوت  نینچ  تقیقح  رد  دـننزب و  گنرین  دوخ  يادـخ  هب  دـنهاوخیم  هکلب  تسین  راگدرورپ  ماقم 

یعوضوم ریسفت   ) ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز 
( نازیملا
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. تسادخ هب  ـت  شگزا ها و بـ ـ نگ زا  ـت  ماد يا نـ ـ نعم هب  هک  ـی  قیقح ـه  بو تـ

هداوناخ زا  فسوی  درط  هئطوت و  يارجا  شور  باختنا 

داهنشیپ وا  دوش . هتشک  دیابن  فسوی  هک  دوب  هدرک  نیا  هب  طورشم  ار  نآ  یلو  دوب  هتفریذپ  ار  هئطوت  لصا  هک  دوب  یکی  فسوی  ناردارب  زا 
لوبق  طرش  نیا  هب  ار  نتخادنا  هاچ  هب 

(93  ) هداوناخزافسویدرط هئطوت و  يارجا  شور  باختنا 
هکلب دهد ، ناج  یگنسرگ  زا  فسوی  ادابم  هک  دشابن  زین  نایناوراک  نارفاسم و  هار  زا  رود  لاح  نیع  رد  دشابن و  دوگ  رایـسب  هاچ  هک  درک 

رد ات  دنـشکیم ، بآ  نآ  زا  دننکیم و  قارطا  شرانک  رد  هلفاق  هزور  همه  هک  دـنزادنیب  هداج  رانک  هار و  رـس  ياههاچ  زا  یـضعب  رد  ار  وا 
ار وا  مه  دـننکب  ار  راـک  نیا  رگا  کـه  ـد ، نربـب ـد  نوریم ره جـا کـه  هب  دوخ  اـب  هدرک و  ادـیپ  ار  وا  ندیـشک  بآ  عقوم  رد  ياه  ـ لفاـق هجیتـن 

ـد . ناه ــ تخا ــ سن هدو  ـــ لآ وا  نو  ـــ ار بـه خ دو  ـن خـ ماد تسد و  مه  دناهدرک و  دیدپان 
در و بـه ـ کیم لقن  ار  نآ  نآر  ـه قـ نر ـ گو د  ــ ناهدر ــ کن ضارتعا  داهنشیپ  نیا  هب  تبسن  فسوی  ناردار  ــ هک ب د  ــ یآیمرب تا  ــ یآ قا  ـــ یـس زا 

د . ــ ناهدر ــــ ی ک ـــ لمع ار  دا  ــ هنشیپ نیمه  ـیـم کـه  نیبیم هوال  عـ
مالسلاهیلع فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 94)

هئطوت يارجا  تامدقم 

د : ــــــ تفگ ن  ــــــ ینچ میرک  نآرق  لقن  هب  دندمآ و  ردپ  شیپ  هب  ناردارب  هدش ، یحارط  هشقن  يارجا  يارب 
يرامشیمن ؟ نیما  فسوی  هرابرد  ار  ام  هچ  يارب  ام ! ردپ  يا  »

 ! میئوا هاوخریخ  ام  هک  یتروص  رد 
د ، ــ نک يزا  ــ ددر و ب ــ گب ـت تـا  سرفب ام  هار  ــ مه ار  وا  ادر  ــ ف

( فسو یـ 11 و 12 /  !« ) م ـــ ینکی ت مـ ــ ظا ـ فح ار  وا  ا  ــ و م
ار دوخ  رما  يداب  رد  دنزاس و  نیبشوخ  دوخ  هرابرد  تسنادیمن  نیما  فسوی  رب  دوب و  نیبدـب  ناشیا  هب  تبـسن  هک  ار  ردـپ  لوا  دوب  مزال 

هولج  ضرغیب  كاپ و  وا  رظن  رد 
(95  ) هئطوت يارجا  تامدقم 

انابَا ای   » زیگنارب هفطاع  ترابع  تهج  نیمه  هب  دنریگب ، وا  زا  ار  فسوی  دنناوتب  ات  دنزاس  كاپ  دیدرت  ههبش و  ترودک  زا  ار  وا  لد  دنهد و 
زج میهاوخیمن و  ار  وا  ریخ  زج  ام  هک  نیا  اـب  ینادیمن  نیما  فسوی  رب  ار  اـم  ارچ  هک  دـندرک  هیـالگ  دـندرب و  راـک  هب  ار  اـم » ردـپ  يا  - 

 ! میراد ر نـ ــ ظن رد  ار  وا  ـح  یر ــ فت يدونشخ و 
ات دـنک  نارتش  نادنفـسوگ و  هاگارچ  عتارم و  هناور  ناشیا  اـب  ار  فسوی  هک  دوب  نیا  نآ  دـندرک و  داهنـشیپ  دنتـساوخیم  هچنآ  هاـگ  نآ 

دننک . شتظفاحم  رود  زا  مه  اهنآ  دنکب و  يزیخ  تسج و  دروخب و  شندب  هب  یئاوه 
 ! نارگید هیحا  زا نـ ار  وا  ـت  ظفا ـ حم نیمأت  مه  دنهدب و  دوخ  فرط  زا  ار  فسوی  یناج  نیمأت  دنتساوخ  مه  بیترت  نیا  هب 

نارسپ رارصا  لبا  ـ قم رد  رد  لا پـ ـ صیتسا

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 96)
ـد! یشاب لفاغ  وا  زا  ـا  مش درو و  ـ خب ار  وا  گرگ  هک  مسرتیم  موشیم و  نیگمغ  دیربب  ار  وا  هک  نیا  زا  نم  هک  داد  ناشباو  رد جـ پـ

یعوضوم ریسفت   ) ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز 
( نازیملا
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تفگ دایز  دیکأ  درک و بـا تـ نایب  ناشیارب  فسوی  تبیغ  لاح  رد  ار  دوخ  ینورد  عضو  هکلب  تسین  نمیا  اهنآ  زا  هک  درکن  راکنا  بوقعی 
ـس فن عنا  ــ نآ م هک  هتشادرب  هدرپ  نینچ  داهنشیپ  نیا  نتفر  ـ یذ عنا پـ زا مـ مو و  ــ شیم ن  ــ یگهود ــ نا دیربب  ار  وا  هک  نیا  زا  املسم  انیقی و  هک 

ـت . سا نم  دو  خـ
ـه تـساو تسا و هـم خـ هدر  ار کـ نا  ـ ـشیا هب  تبـسن  فـطلت  تیاـعر  مه  هک  تسا  هدوـب  نیا  هدرب  راـک  هب  باوـج  نیا  رد  هـک  یفیطل  هـتکن 

هکتسج : راذتعا  نینچ  هاگنآ  دشاب . هدرکن  کیرحت  ار  ا  ــ هنآ ـه  نیک تجا و  ـ جل
(97  ) نارسپ رارصا  لباقم  رد  ردپ  لاصیتسا 

درو »! ــ خب ار  وا  گر  ـــ د گ ـــ یلفا ــ وا غ زا  ه  ـــ ـی ک لا رد حـ ه  ـــ م ک ـــ سر ـ تی ـن مـ یا زا  «مـن 
رد ًالومعم  تسین و  یلاخ  ناگدـنرد  ریاس  گرگ و  زا  اعبط  تساههمر  یـشاوم و  هاگارچ  هک  یئاـهنابایب  اریز  دوب  هجوم  رذـع  کـی  نیا 

. دو ــ ـن ب کمم یعیبط و  رما  مه  ناشیا  تلفغ  دننک . راکش  ار  يدنفسوگ  بسانم  تصرف  رد  دنریگیم تـا  نیمک  شیاهرانک  هشوگ و 
راکنا و روط  هب  ردپ  مالک  باوج  رد  اذل  دـناهدیمهفن  ار  ردـپ  فرح  دوصقم  هک  ایوگ  دـندز و  لهاجت  هب  ار  دوخ  ردـپ  باوج  رد  نارـسپ 
ـم ـسق اد  ـد و بـه خـ نر ـ گیدکـی را  ـ کدد ـد و مـ نمور ـ ین یتـیعمج  ـا  هنآ ـد کـه -  نتفگ دو  ـ ـش یــضار  ردـپ  لد  هـک  يروـط  هـب  بـجعت و 

 ! دنتسین راکنایز  زگره  دنک و  مکح  ناشیراکنایز  هب  دناوتیم  وا  دنک  هراپ  ار  وا  گرگ  لاح  نیا  ـر بـا  گا ـد کـه  ندرو خـ
وا  لد  زا  ار  هودنا  هک  دوب  نیا  ناشروظنم  ردپ  هب  نداد  هدعو  ندروخ و  دنگوس  نیا  رد 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 98)
هدـعو هدروخ و  مسق  هک  هچ  نآ  رد  ار  دوخ  هک  تشذـگن  ناشلوق  نیا  زا  زور  کی  زا  رتشیب  اما  دوشن  فسوی  ندرب  عناـم  اـت  دـننک  نوریب 

 ! دروخ ار  فسوی  گرگ  هک  نداد  هقباسم  میدوب  هتفر  ام  ردپ ، دنتفگ -  دندرک و  بیذکت  دندوب  هداد 

هئطوت يارجا 

فذح اب  هک  ، ) تسا یلاعت  يادخ  هصق  نیا  هدـنیوگ  نوچ  تسا ، هدـش  یتوکـس  ناتـساد  زا  تمـسق  نیا  لقن  عورـش  رد  دـیجم ، نآرق  رد 
نایم هب  نایرج  دوخ  زا  یمـسا  هودنا  فسأت و  تدـش  زا  و  تسا )، هدرک  توکـس  يرادـقم  ایوگ  هک  هدـیناسر  ار  ینعم  نیا  اّمل "  " باوج

دندروآ ، موصعم  لفط  رس  رب  هچ  هک  نیا  ندینش  تقاط  اهشوگ  نوچ  ، تسا هدرواین 
(99  ) هئطوت يارجا 

نینچ قحتسم  هک  هدرکن  مه  يراک  تسا و  ـی  هلا ربمایپ  کی  رسپ  مه  تسادخ و  ربمغیپ  شدوخ  مه  هک  یمولظم  هانگیب و  لفط  دنرادن ،
هک هو  د !؟ ــ نکیم ش  ــ تبقار ــ دراد و م ت  ــ سود ار  وا  نا  ـ شرد رد پـ ـد چـه قـ نتـسنادیم دو کـه  ناردارب خـ تسد  هب  مه  نآ  دشاب ، يرفیک 

 ! دسح زا  ناما 
زا نیا کـه  ـد بـر  ندر یضار کـ ار  وا  دنزاس و  عناق  ار  ردپ  دنتسناوت  دوخ  گنرین  اب  بوقعی  نادنزرف  هک  نیا  رب  دراد  راعشا  ثحب  دروم  هیآ 

یلاعت يادخ  دنزاس . یلمع  ار  دوخ  یئاهن  میمصت  ات  د  ــ ناهدر ــ دوخ ب هدر و بـا  ـل کـ غب ار  ف  ــ ـسو ــ هجیتن ی رد  دوشن ، عنام  فسو  ندر یـ بـ
ءا ــ شنا ـه  یآ رد  ن  ــ ینچ دزادرپیم و  ارجام  نآ  زا  سپ  ثداوح  هب  هرابود  دنامهف ، دنامهفب  د  ــ یا ــ ار ب هچنآ  توکـس  نآ  اب  هک  نآ  زا  دعب 

دیامرفیم :
دننک ، شهاچ  ـر  عق رد  ـد کـه  ند نخس شـ مه  ـد و  ندر ار بـ وا  نو  و چـ »... 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 100)
درک ، ـی  هاو رادر خـ ـ بخ نا  ـ شرا نیا کـ زا  ار  نانآ  میدرک کـه  یحو  ود  و بـ

( فسوی  / 15 !« ) د ـــ ننکی ـ من كرد  ا  ــــ هنآ و 

یعوضوم ریسفت   ) ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز 
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ناشلمع نیا  تقیقح  هب  ار  ناردارب  يزور  نیقی ، روط  هب  مروخیم  دـنگوس  هک -  میدرک  یحو  فسوی  هب  هک  دـنکیم  لقن  یلاعت  يادـخ 
شوماخ وت و  یفن  درط و  ار  دوخ  لمع  مسا  ناشیا  هک  نیا  اب  درک ! یهاوخ  ناشرادربخ  دـندرک ، وت  رب  هچنآ  لـیوأت  زاو  داد  یهاوخ  ربخ 

تکلمم و تخت  تز و  هکیرا عـ يو  ـ ـس ندرک تـو بـه  کـیدزن  لـمع  ناـمه  هک  نیا  زا  لـفاغ  دـنمانیم ، وت  ندرک  لـیلذ  وت و  رون  ندرک 
 ! دنامهف یهاو  ناشیا خـ ه  ــ يدوز ب هب  وت  د و  ــ نمهفیمن ـا  هنآ ی  ــ لو ـت ، سو ــ ـت ت لز ــ نم ردق و  عفر  وت و  رون  مامتا  وت و  ما  ءا نـ ـ یحا

ـد و بـا ندا ـ تسیا شر  ـ بار رد بـ ناردار  دز و بـ ـه  یکت تنطلس  هکیرا  فسو بـر  تفر کـه یـ دو گـ هب خـ تیعقاو  ترو  ـ ـص ـت  قو نا  ـ مه ـن  یا و 
د : ــ نتفگ نینچ  ز  ــ یگنامحر یتارا تـ ـ بع

(101  ) هئطوت يارجا 
میاهدش ، اونیب  نامناسک  ام و  هاشداپ ! يا  »

میاهدروآ ، زیچان  یئالاک  و 
 ! ششخب کـن هد و بـه مـا  ما  ـ مت ـه  نا ـ میپ

( فسوی  / 88 !« ) د ــ هدیم شادا  ــ ار پ نا  ـ گدنشخب اد  کـه خـ
تفگ : داد و  ریز  ترابع  اب  ار  ناشخساپ  عقوم  نآ  فسوی  و 

د! ـــــــــ یتسناد ا  ـــــ یآ »
ـد ، یدو نادان بـ ـی  تقو کـه 

( فسوی /89 !« ) دیدرک هچ  شردارب  فسویاب و 
يرا ـ تفر نآ  تقیقح  ـد  ینکیم هد  ـ ها ـ ـشم زور  ــ ما هچنآ  هک  نیا  رب  دراد  هراـشا  هچ  تسا ، تقد  لـبا  را قـ ـ یـسب ـد "؟ یتـسناد ـا  یآ  " ترا ـ بع

ـد . یدر ف کـ ــ سو ــ ـا بـا ی مش ـت کـه  سا
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 102)

هد ــ مآ هد ، ــ ـش نا  ـ یب ار  ـ جا لوا مـ رد  ه  ــ دـننکیمن "ک كرد  اهنآ  " و  ترابع لـباقم  رد  دـیدوب " ناداـن  یتقو  " تراـبع ناتـساد  رخآ  رد 
تسا .

فسوی  گرم  ربخ  يارب  ـن  یغورد رذ  عـ
ـد ، ند رد شـ شیپ پـ نا  ـ نکه ـ یر گـ نا ، ـ هاگنابش »
میدو ، هتفر بـ ـه  قبا ـ سم رد مـا بـه  يا پـ ـد : نتفگ

میدوب ، هتشاذ  شیوخ گـ عاتم  دز  ــ ار ن فسوی  و 
 ! درو ــــ خب شگر  گـ

! درک یهاوخن  رواب  میشاب ، وگتسار  هچرگ  ار ، ام  نخس  وت  یلو 
(103  ) فسوی گرم  ربخ  يارب  نیغورد  رذع 

دندروایب . نیغورد  نوخ  اب  ار  فسوی  نهار  ـ یپ و 
تسین ! ـن  ینچ تفگ :

تسا ! هتخاس  مهبم  ار  بلطم  هدرک و  لیوست  امش  رب  ار  رما  امش  سفن  هکلب 
 ! تسوکین ربص  سپ 
!! ارا ـــــ گدرور ــــــ پ

( فسوی ات 18 /   16 !« ) نک مايرا  ــ ی دننکیم ، فیرعت  منار  ـ سپ هچنآ  رد 
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رد ار بـر پـ رما  هک  دوب  نیا  ناشرو  ــ ظنم دو و  ــ یعونـصم ب ناشهیرگ  هتبلا  دندرکیم . هیرگ  هک  یلاح  رد  دنتـشگرب  ردـپ  شیپ  ناهاگنابش 
ـد . یا ـ منن بیذ  ـ کت دنک و  ناشقیدصت  دننکیم  اعدا  هچنآ  رد  ردپ  هجیتن  رد  دنزاس و  هبتشم 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 104)
فـسوی زا  ندش  رود  اب  ود  هقباسم  هتبلا  هک  يزادناریت -  ود -   ) هقباسم يارب  میدوب  هتفر  ناردارب  هورگ  ام  ناجردپ  يا  هک  دنتفگ  هیرگ  اب 

تسا نیا  ام  یگراچیب  یتخبدب و  و  دروخ -  ار  وا  یگرگ  هک  میدوب  هتـشاذگ  دوخ  هنب  راب و  دزن  ار  فسوی  و  تسا )، رتبسانم  هنب  وراب  و 
 ! میشا ـو بـ گتسار دنچ کـه مـا  هـر  درک ، ـی  هاو ــ خن لوبق  قیدصت و  ار  ام  راتفگ  وت  مه  میاهداد و  تسد  زا  ار  ردار  کـه هـم بـ

دوشیم و لسوتم  نادـب  تفاین  ياهراچ  هار  دـیرب و  اج  همه  زا  شتـسد  یتقو  یبلطشزوپ  ره  اعون  هک  تسا  یمالک  یهاوخرذـع  عون  نیا 
زا دـیوگیم و  ار  بلطم  قح  يرا  ـ چا يور نـ زا  نکل  تسین  ـه  تفر ـ یذ شرذ پـ عو و عـ ـ مـسم شفرط  دزن  شمـالک  دـنادیم  هک  دـنامهفیم 

تسا . قح  قدص و  نم  مال  تسا کـه کـ نیا  زا  ـه  یانک ریبعت  نیا  سپ  ـد ! ننکن شقید  ـ صت ـد  نچ هـر  ـد ، هدیم ـر  بخ ـه  یضق عقاو 
(105  ) فسوی گرم  ربخ  يارب  نیغورد  رذع 

نینچ و  دوـب . راکـشآ  شغورد  هک  دـندوب  هدرک  هدوـلآ  نوـخ  هب  ار  ینهاریپ  هک  دـناسریم  نیغورد " نوـخ  اـب  نهاریپ  ندروآ   " تراـبع
، دشاب هدروخ  هدرک و  شاهراپ  ياهدنرد  هک  ار  یسک  تسا و  هدوب  نانآ  غورد  رادومن  هک  هتشاد  یعـضو  دولآ  نوخ  نهاریپ  هک  دیآیمرب 

 . دراذگب ملاس  ار  شنهاریپ  هک  تسین  لوقعم 

نآ ـف  شک ـن و  یغورد ياهراک  تفا  رب بـ ـی  لیلحت

فالخ و نآ  ءازجا  رد  هک  نآ  رگم  تسین  نیغورد  دمآ  شیپ  راتفگ و  چیه  تسین و  یغورف  ار  غورد  غارچ  هک  دوشیم  مولعم  اج  نیا  زا 
دشاب ! هدرک  شحرط  هنارهام  نآ  حارط  رگا  یتح  تسا ، نآ  ندوب  غورد  دهاش  هک  دروخیم  مشچ  هب  یئاهضقانت  شفارطا  رد 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 106)
ـت ـشز تقیقح  عقاو و  زا  هداد و  تدا  ـ هـش شندو  غورد بـ هدو بـر  نآ بـ فو بـه  ـ فحم نیغورد  را  ـ تفگ نآ  هک  یجرا  لاوحا خـ عا و  ـ ـضوا

 ! درادیمر هدر بـ پـ ـد ، شاب هدنبیرف  شر  ـ هاظ مه  ـد  نچ هـر  نآ ،
مه رگا  دـنکیم و  فارتـعا  نآ  هب  شدوخ  هک  نآ  رگم  دـیاپیمن  يرید  وگغورد  هاـتوک و  غورد  راـبتعا  رمع  هک  هدـش  هبرجت  بلطم  نیا 

 ! درادیمرب هدرپ  شراتفگ  نالطب  زا  هک  دنکیم  یتاراهظا  يراب  دنکن 
یتاـفاضا اهتبـسن و  ملاـع  يازجا  رد  ماـظن  نآ  هطـساو  هب  هک  دـنکیم  تموکح  یماـظن  یلک  روط  هب  ملاـع  نیا  رد  هک  تسا  نیا  شلیلد 

زا ياهثداـح  ره  سپ  دـنریغتم . ریغ  یئاهتبـسن  تاـفاضا  نیا  دـنوشیم و  طوبرم  لـصتم و  رگیدکـی  هب  ازجا  هجیتـن  رد  هک  تسا  رارقرب 
دنتسین و  کفنم  مه  زا  هک  دراد  دوخ  اب  بسانتم  یمزاول  دوشیم  عقاو  جراخ  رد  هک  ثداوح 

(107  ) نآ فشک  نیغورد و  ياهراک  تفاب  رب  یلیلحت 
زا یکی  هب  رگا  يرو کـه  بـه طـ دزاسیم ، لصتم  رگید  ضعب  رب  ار  یضعب  هک  تسا  يراثآ  یلک  روط  هب  تاموزلم  مزاول و  یمامت  نایم  رد 

. دنوشیم لتخم  همه  دوش  دراو  للخ  اهنآ 
 ! تسانثتسا نودب  یلک و  نوناق  نیا 

مزاو ــ ه ل ــ مه د و  ــ ـشا ــ بن ی  ــ لبق نا  ــ کم نآ  رد  رگید  هک  تسا  نیا  نآ  مزاول  زا  دـبای  لاقتنا  رگید  ناکم  هب  یناـکم  زا  یمـسج  رگا  ًـالثم 
ـد . نیا ـ میپب ار  ياه  ـ لصا لا فـ ــ قتنا ع  ــ قو ــ رد م لا  ــ ـن ح یع رد  ـد و  نشا د بـ ـــ ید ل جـ ــ حم رد  همه  دوش و  رود  لحم  نآ  زا  ز  ــ ین نآ 

،و درادب رو  ــ تسم م  ــ ار ه نآ  ه  ــ طو ب ــ بر ــ تا م ــ موز ــ لم مزاول و  مامت  لاح  نیع  رد  هک  دیامن  سیلدت  یعونهبار  یتقیقح  دناوتیمن  ناسنا 
مزاو ــ زا ل یتمـسق  دـناوتب  هک  مه  ی  ــ ـضر ــ هب ف دزاـس . جراـخ  دوـخ  ینیوـکت  يارجم  یعقاو و  لـحم  زا  یلک  روـط  هـب  ار  تـقیقح  نآ  اـی 
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شر  ــ گید تا  ــ طا ــ بترا مزاول و  دزاس . روتسم  ار  نآ  ه  ــ طو ب ــ بر ــ م
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 108)

...! دنزاسیم ینلع  ار  دوخ  دنروآیمردر و  سـ
! دنکب یماد هـم  ــ ناضر ــ نالو و ع ــ يزور ج دنچ  لطا  دنچ بـ ره  تسا ، قح  نآ  زا  تلود  تموکح و  دنیوگ  هک  تساج  نیا  زا 

تیادـه ار  شیک  رفاـک  يوگغورد  دـیامرفیم  دـنوادخ  دریگ . رارق  تبغر  دروـم  یلطاـب  اـنایحا  دـنچ  ره  تسا  قدـص "  " نآ زا  شزرا  و 
را ـ گتـــسر ـد  ند ـ نبیم غورد  ادـــخ  نا کـه بـر  ـ نآ نــینچمه  و  ـد . نکیمن تــیاد  ار هـ زادرپغورد " فرـــسم   " نـــینچمه و  دـــنکیمن .

...! ـد نو ـ شیمن
هیکت لطاب  هب  یگدـنز  رد  دـنهنیم و  لـطاب  ساـسا  رب  ار  دوخ  هیاـپ  ریزگاـن  دنرامـشیم و  غورد  ار  قح  نوچ  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا 

ءزج یئاوسر  ثعاب  یئزج  ر  ــ دراد و ه ض  ــ قا ــ نت رگیدکی  اب  شیاز  ــ جا ه  ــ د ک ــ نهدیم رارق  لتخم  یماظن  رد  ار  دوخ  اراچان  دننکیم و 
! دنکیم راکنا  ار  نآ  دوشیم و  شرگید 

(109  ) نآ فشک  نیغورد و  ياهراک  تفاب  رب  یلیلحت 

بوقعی ـل  معلاس ـ کع ـف و  سو گر یـ ـر مـ بخ تفا  ـ یرد ـه  نحص

وا هب  ار  فسوی  گرمربخ  شنارـسپ  هک  ياهظحل  رد  مالـسلاهیلع  بوقعی  لـمعلاسکع  زا  ـد  هدیم ـر  بخ بیجع  یترا  ـ بع ـد بـا  یجم نآر  قـ
 ! دروخ گرگ  ار  فسوی  هک  دنتفگ  دندروآ و 

ت ! ـــ سین ن  ـــ ینچ ه ! ــــ ن ت : ـــ فگ »
ت ، ــــ سا ه  ــــ تخاد ــــ نا ه  ــ سو ــ سو ه  ــ ار ب مـا  ــ عو ش ــ ضو ــ ن م ــ یا رد  ا  ــ مش ـس  فن ه  ــ کلب

تسا ! بوخ  ربص  ٌلیمَج -  ـٌر  ْبَصَف »
( فسوی  / 18 !« ) تساوخ ددم  وا  زا  دیاب  هار  نیا  رد  هک  تسادخ 

تسا . مالسلاهیلع  بوقعی  باوج  هلمج  نیا 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 110)

ار فسوی  هک  یلاح  رد  دناهدمآرد  وا  رب  نادنزرف  تسا ! هد  ـ ینش ار  ـش  بیبح ـز و  یز گر عـ ــ ـر م بخ ـد کـه  هدی ـی مـ تقو رد  ار  باو  نیا جـ
 ! تسوا دولآنو  ـن خـ هار ـ یپ ـن  یا ـت و  سا هدرو  گر خـ ار گـ ـف  سو ـد کـه یـ نهدی ـر مـ بخ ناشیرپ  یتلاح  هیرگ و  اب  دنرادن و  هارمه 

الاح تشاد و  رطاخ  هب  دندوبر  شتسد  زا  رارصا  روز و  هب  ار  وا  هک  نیا  تسنادیم و  فسوی  هب  تبـسن  ار  ناردارب  تداسح  نازیم  بوقعی 
هداد ار  باوج  ن  ــ یا ی  ــ طیار ــ ـش ن  ــ ینچ رد  دـنکیم . تلـالد  ناـنآ  یئوگغورد  هب  نهاریپ  نینوخ  عضو  دـناهدروآ و  ار  شنهاریپ  هک  مه 

 ! دادی ــ ار م باو  ـــ ن ج ــ یمه ـد  یا ــ ا ب ــ قح ت . ــ سا
دومرف : هدرکن و  هقباسم -  میدوب  هتفر  ام  دنتفگ -  هک  نانآ  هتفگ  هب  یئانتعا  چیه  باوج  نیا  رد 

 ! تسا هدرک  لیوست  امش  رب  ار  يرما  امش  سفن  هکلب  - 
(111  ) بوقعیلمعلاسکعو فسویگرمربختفایردهنحص 

ـا مـش سفن  ـه  کلب تسین ، دیئو  ـ گی ـا مـ مـش هک  يروط  نیا  هیـضق  هک  تسا  نیا  بوقعی  خساپ  يانعم  تسا و  هسوسو  يانعم  هب  لیوْسَت " "

نم هـک  دوز  ـ فا در و  ـن کـ یعم ار  نآ  تـقیقح  سپـس  تـسا . هدر  ـم کـ هبم ار  بـلطم  ـه و  تخاد ـ نا ـه  ـسو ـ ـسو ار بـه  ـا  مــش عوـضوم  نـیا  رد 
 ! مربیم ورف  ینعم  ما  ـ مت هب  ار  دو  ــ ـم خ شخ ـه  کلب م ، ــ یآیمن رب  ماقتنا  ما  ـ قم رد  ـم و  نکیمن هذ  ـ خاؤ ار مـ ـا  مش ینعی  مراد ، ـن  تشیو خـ

نم هک  تسا  تقیقح  نیا  نایب  نانآ و  يوعد  بیذکت  دوخ  تسا " ، هدرک  لیوست  امش  رب  ار  رما  امـش  سفن  هکلب   " دومرف هک  هلمج  نیمه 
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هب امش  هک  تسا  ياهعدخ  رکم و  هب  دنتـسم  هکلب  تسین ، گرگ  ندیرد  امـش و  ياههتفگ  نیا  هب  دنتـسم  فسوی  نادقف  منادیم  یبوخ  هب 
تسا . هدرک  یحارط  ار  نآ  امش  ياهسفن  هک  تسا  ياهسوسو  هب  دنتسم  ـد و  یدر را بـ کـ

دیامرفیم : هک  يدعب  هلمج  يارب  تسا  ياهمدقم  هلمج  نیا 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 112)

!« ٌل ــ یمَج ٌر  ـــ ْبَصَف »
مر نآ چـه بـر سـ مـن بـر  ـد : یو ـ گب نیا کـه  يا  ـت و بـه جـ سا نآ  ـل  محت يراو  ـ شد ـی و  خلت ـه و  یضق تمظع  هرا بـه  ـ شا ترا  ـ بع ـن  یا رد 

! تسا بوخ  ربص  سپ  ـد : یا ـ مر ـ فی مـ تسا ! بو  ـر خـ بص ـن کـه  یا ـب  بس ـم بـه  نکیم ـر  بص هد  ـ مآ

بوقعی ـر  بص رب  ـی  لیلحت

ـت ؟»! سا بو  ــ ر خ ــ بص پـس  : » دو ــ مر ــ بو ف ــ قعی ار  چـ
هک تسا  يروط  شفـصو  هدروآ  راب  ار  تبیـصم  نیا  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  هک  یناهج  بابـسا و  هک  تسا  نیا  ترابع  نیا  نایب  لیلد 

تسین ، ياهراچ  چیه  ربص  زج  نآ  ربارب  رد 
(113  ) بوقعی ربص  رب  یلیلحت 

تسا )! بو  ربص خـ سپ  )
ه : ـــ ن ک ـــ یا يار  ـــ ب

دو یهاو خـ يار گـ تسا و بـ هدش  گرگ  همعط  یبوبحم  نینچ  هک  دنهدیم  ربخ  کنیا  وا و  لد  رد  دوب  مدر  نیر مـ ـ تبو ـ بحم فسوی  ًالوا 
دو ـ با رد نـ دنتـسین و  قداص  دـنیوگیم  هک  هچنآ  رد  نانیا  هک  دـنادیم  نیقی  روط  هب  دوخ  وا  اـیناث  و  دـناهدروآ . ار  شدولآ  نو  نهاریپ خـ

دناهدیشک . ه  ــ شقن دناهتشاد و  ت  ــ سد فسوی  ندرک 
رد تسا ؟ یلاح  هچ  رد  تساجک و  ًـالعف  وا  هدـمآ و  هچ  فسوی  رـس  رب  هک  یتقیقح  ندروآ  تسد  هب  بلطم و  قیقحت  يارب  یهار  اـثلاث  و 

دنک ؟ هناور  وس  نآ  وس و  نیا  هب  نآ  عفد  يارب  هک  دراد  ار  یسک  هچ  شنادنزرف  زج  راوگان  ياهدمآ  شیپ  نینچ  يارب  وا  تسین . تسد 
نانآ چـه  زا  ـر  تکیدزن هداد و  خر  ناد  ـ نزر نیمه فـ تسد  تبیصم بـه  نیا  ـًال  عف و 
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درط ار  دو  نادنزر خـ ــ دناوتیم ف ـه  نو ـ گچ د  ــ شا ــ هتشاد ب مه  یـضرف  هب  در و  ـ یگب ما  ـ قتنا نا  ـ ـشیا زا  يو  تنوا  ـ عم دراد کـه بـه  ار  ـی  ـسک

ـد ؟ یا ـ من
 ! ـت سا ـل  یمج ـر  بص زا -  ـد بـ شا لیلد کـه بـ هب هـر  سپ 

تـساوخ هک  سک  ره  ات  دریگب  ار  دوخ  ترو  ـ ـص دـیامن و  یتبیـصم  ره  هدامآ  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسین  نیا  ربص  ياـنعم  تسه  هک  يزیچ 
هن ! دنزب  یلیس 

ـد و ننک لا  ـ مد ـ گل ار  وا  مدر  ـد و مـ تفیب نارگید  ياـپ  ریز  هدرم  نیمز  نوچ  یمدآ  هک  تسین  نیا  تسا ، لـیاضف  زا  یکی  هک  ربـص ، ياـنعم 
!؟ دنهد رارق  شاهچیزاب  مد پـا  گنس  ـد  ننا مـ

تایح رما  تماقتسا  هک  ار  دوخ  سفن  ماظن  لرتنک  دناوتب  هک  دشاب  هتشاد  یتماقتسا  دوخ  بلق  رد  ناسنا  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  ربص  هکلب 
یشالت و  هقرفت و  زا  ار  دو  ــ لد خ در و  ــ یگ ت  ــ سد رد  دراد ، ما  ــ ظن نآ  ه  ــ ی ب ــ گتسب نآ  لالتخا  زا  يریگولج  یناسنا و 

(115  ) بوقعی ربص  رب  یلیلحت 
دنک . يریگولج  يأر  داسف  ر و  ــ کف ط  ــ بخ ر و  ــ یبد نا تـ ــ یسن
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ـد ناز ـ غلیمن ار  اهنآ  ياپ  اهيدب  موجه  دـنیآیمن و  رد  اپ  زا  دـنهدیم و  جرخ  هب  تماقتـسا  بیاصم  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نارباص  سپ 
ـد . نو ـ شیم جرا  رود خـ زا  تا  ـ میالما درو بـا نـ ـ خر ن بـ ــ یلوا رد  دنتسین  رباص  هک  یناسک  یلو 

تد ـ ـش نتـسکش  بیاـصم و  ربارب  رد  تمواـقم  يارب  تسا  یبوخ  هار  هچ  تسا و  یگرزب  تلیـضف  هچ  ربـص  دوشیم  مولعم  هک  تسا  نیا 
 ! نآ يراو  ــ شد

ناـسنا هب  ار  تاـیح  تیرح  یتمالـس و  تینما و  تمعن  ژد  نیا  یلو  دوـشیم  هدـنهانپ  نادـب  ناـسنا  هک  تسا  يژد  ربـص  دـیحوت ، نیئآ  رد 
 ! تسا ُُهناْطلُس " َّزَع  يادخ   " ببس نآ  دراد و  اهنآ  نیمأت  يارب  يرگید  ببس  هب  جایتحا  دهدیمن و  تدوع 

هک  دهدیم  رارق  ربص  هانپ  رد  ار  دوخ  لوا  تبیصم ، ره  ربارب  رد  دحوم ، کی  اذل 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 116)

دیما دـیوجیم و  لـکوت  تساهببـس  همه  قوـف  هک  دوـخ  راـگدرورپ  رب  هاـگ  نآ  ددرگن و  یـشالتم  شیاـهورین  ل و  ــ تخم شر  ــ عا ــ ـشم
د . ــ نادر ــ گر ــ وا ب لا  ــ حال ح ــ يو ص ـــ ه س ــ ار ب با  ــ بسا ه  ــ مه د و  ــ یا ــ من ت  ــ ظفا ـــ حم هدروآ  يور  هک  يرش  زا  ار  وا  هک  ددنبیم 

یگراچیب ثعاب  دنچ  ره  هک  ار  بابسا  تسا ، طلسم  دوخ  راک  رب  هک  مه  ادخ  ددرگیم و  یلاعت  يادخ  دوخ  راک  وا ، راک  تروص  نیا  رد 
دهدیم . نایرج  وا  يزوریپ  تداعس و  يوس  هب  هدش  وا 

 / 18 !« ) َنو ـ ُفِـصَت ام  یلَع  ُنا  ـ عَتْـسُْملا ُهّللا  َو  : » تفگ شلابند  ٌلیمَج »! ٌْربَصَف  : » دومرف هک  نآ  زا  دـعب  بوقعی  هک  دوب  تاهج  نیمه  رطاـخ  هب 
درک . مامت  لکوت  هملک  اب  ار  ر  ــ بص ـه  ملک و  فسوی )

بوقعی  دنکیم . نایب  یلاعت  يادخ  هب  ار  بوقعی  لکوت  هک  تسا  یبیجع  مالک  یتسار 
(117  ) بوقعی ربص  رب  یلیلحت 

امش و غورد  فشک  رد  یلو  تسا ، هدروخن  گرگ  ار  فسوی  هک  منادیم  دیاهدرک و  رکم  هیـضق  نیا  رد  امـش  هک  منادیم  نم  دیوگیم :
منزیمن اپ  تسد و  بابـسا  نیا  نایم  رد  منزیمن و  تسد  دنرادن ، يرثا  چیه  ادخ  نذا  نودب  هک  يرهاظ  بابـسا  هب  فسوی  هب  یبایتسد 

يدوز هب  دـیوگب : هک  دربن  دوخ  زا  یمـسا  وا  مهاوخیم . ادـخ  زا  ار  بلطم  تقیقح  ادـخ  هب  لکوت  اب  منکیم و  سفن  طبـض  ربص ، اب  هکلب 
زا همه  تشاذگ و  رانک  یلک  هب  ار  دوخ  هکلب  میوجیم ، تناعتسا  ادخ  هب  دیئوگیم  امش  هچنآ  رد  نم  هک  تفگن  ای  و  درک ! مهاوخ  ربص 

 ! تسا قح  مکح  اهنت  هک  ـت ، ساد ـم خـ کح ه  ــ طو ب ــ نم رو  ــ ما ه  ــ مه ه  ــ د ک ــ نا ــ سر ــ ا ب ــ دز ت مد  ادخ 
لاح نیع  رد  تسا ، فسأت  هودنا و  رد  قرغ  شفسو  هرا یـ ـ برد نآ کـه  هک بـا  ـد  نا ـ مهفیم ـد و  ناسریم ار  بو  ـ قعی ـد  یحو لا تـ ـ مک نیا  و 

هب  رگم  ددرگیمن  هودنا  نیرتهاکناج  ـن و  یر ـ تد ـ ید را شـ ـ چد شناد  ـ قف زا  دزرویمن و  قشع  يو  هب  دهاوخیمن و  ار  فسوی 
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(1 !!!!) ادخ هار  رد  ادخ و  رطاخ 
 . 118 22 ص :  ناز ج :  ـــــ یملا - 1

(119  ) بوقعی ربص  رب  یلیلحت 

رصم رد  فسوی  رارقتسا  لاقتنا و   : موس لصف 

خیرات رد  یلوحت  رصم ، رد  فسوی  رارقتسا 

....« ٌملُغ اذه  يرُْشبی  َلاق  ُهَْولَد  یلْدَأ  ـْم َفـ ُهَدِراو او  ـ ُلَسْرَا ٌةَراّیَس َفـ ْتَءآ  َو جـ »
( فسوی  / 19)
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هدز م  ــ قر ه  ــ ظحل ک  ــ نیا ی رد  ی  ــ گمه لـیئار ، ــ ـسای ــ نب موق  تشونرـس  خـیرات  نیا  ناـیرج  هارمه  ناـیدا و  خـیرات  فسوی و  تشونرس 
زا  رذ  ــ گهر یتعا  ــ مج ه  ــ د ک ــ ش

( 120)
ی ــ تقو درک و  ریزارـس  هاچ  رد  ار  دوخ  ولد  صخـش  نآ  ،و  دـنک هیهت  یبآ  اـت  د  ــ ندا ــ تـسر ــ ار ف ی  ــ ـسک ـد و  نتـشذ ــ گیم ها  ــ نآ چ را  ــ نک

تسا »! هچب  رسپ  نیا  تراشب ! : » دش دنلب  شدایرف  نا  ــ هگان دروآ  نور  ــ یب
 ! دمآ نوریب  هاچ  زا  هدرک و  ناز  ــ یوآ بانط  هب  ار  دوخ  هک  دید  ار  ياه  ــ چب ـر  سپ وا  يرآ 

دنروآ تسد  هب  یلوپ  ششورف  زا  دشاب و  نا  ـ شیار ياهیامرـس بـ هجیتن  رد  دنوشن و  رادربخ  شراک  سک و  ات  دندرک  ناهنپ  ار  وا  هلفاق  ـل  ها
!

نیدب دناشنب و  شتوبن  تنطلس و  هکیرا  رب  رصم  رد  ات  داد  رارق  يریـسم  رد  ار  فسوی  هک  دوب  وا  دوب ! ادخ  ملع  هب  اهنیا  همه  هک  نآ  لاح 
در . ــــ یگب ترد  ــــ ر ق ـــــ صم رد  ل  ــ یئار ــ سای ـ نب د و  ــ با راشتنا یـ رصم  رد  ادخ  نید  بیترت 

ـی  نیشنار ـ حص ردا  زا چـ ـف  سو دو کـه یـ ـخ بـ یرا نادر تـ ـ گرب ـه  ظحل نا  ـ مه نیا 
(121  ) خیرات رد  یلوحت  رصم ، رد  فسوی  رارقتسا 

 ! دوشیم لقتنم  یها  ـر شـ صق اد بـه  ـن خـ ید هار  ــ مه
هک تسا  ی  ــ هلا ت  ــ یـشم شما  ــ جنارـس مینیبیم و  ار  اهنآ  هیلوا  رهاظ  ام  دـنباییم و  نایرج  ادـخ  ملع  رد  هک  تاـقافتا  تسا  نینچ  نیا  و 

د! ــ شخبیم رار  ــ قتسا ـن و  کمت اهر  ــ صم رد  ار  اهفسوی  نینچ  تسا و  بلاغ  هشیمه 

فسوی ناگدنشورف 

تقیقح دـنهد  جرخ  هب  یگداتـسیا  تمیق  رـس  رب  رگا  هک  دنتـشاد  رذـح  انعم  نیا  زا  هچ  دـنتخورف ، كدـنا  یلوپ  هب  ار  فسوی  نارذـگهر 
دنروآیم . رد  اهنآ  گنچ  زا  ار  وا  دنوشیم و  ادیپ  شنابحاص  دوشیم و  نشور  بلطم 
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رانک هب  ار  دوخ  دناهدروآ  رد  هاچ  زا  ار  ياهچب  هک  دش  دنلب  نارذـگهر  دایرف  هک  نآ  زا  دـعب  فسوی  ناردارب  هک  دـناهتفگ  نیرـسفم  رتشیب 

نا ـ مه هجیتن  رد  دنشک و  نوریب  ار  وا  دناهدمآ  کنیا  هداتفا و  هاچ  رد  ه  ــ ت ک ــ سا نا  ــ شیا زا  هچب  رسپ  نیا  هک  دندرک  اعدا  دندناسر و  هاچ 
ـد . ندر ــ کن يرا  ــ شفا ــ ش پ ــ تمیق رد  دو  ــ مولعم ش لا  ـت حـ قیقح نیا کـه  سرت  زا  دنتخور و  كد فـ ـ نا یلو  هب پـ ار  فسو  جـا یـ

 - دیامرفیم يدعب  هیآ  رد  هک  نانچمه  تسین و  راگزاس  اهنآ  زا  مادک  چیه  اب  تایآ  قایـس  هک  دنراد  يرگید  تاهیجوت  رگید  نیرـسفم 
ير ـ صم صخـش  نآ  نارذ و  ــ گهر زا  ر  ــ یغ نا  ــ گد ــ نـشور ــ راد و ف ــ یر ــ هک خ دهدیم  ناشن  دوب -  هدیرخ  ار  وا  رـصم  لها  زا  هک  یـسک 

تسا . هدوبن  رگید  یسک 
تسا : هدرک  فیرعت  ینعم  رپ  رایسب  ار  بلطم  نیا  نآرق  هیآ 

(123  ) فسوی ناگدنشورف 
( فسوی  / 20 .« ) ـد ندو ـا بـ نتعایب دهاز و  دوخ  راک  نیا  رد  هک  ـد ، نتخور ـد فـ نچ یئا  ـ همهرد ـز ، یچا یئا نـ ـ هب ار بـه  وا  و  »... 

دناهدرک او  دوخ  رس  زا  ار  وا  هدش  هک  مه  یئزج  تمیق  ره  هب  اعیرس و  ناگدنـشورف  هک  هدمآ  مهارف  يروط  طیارـش  هک  تساج  نیا  هتکن  )
هب لوا  هظحل  نامه  زا  دوب  هدـیرخ  ار  وا  هک  سک  نآ  یلو  دـشیم ، ضوع  دـیاب  تشونرـس  دنتـسنادیم  رگا  هک  دناهتـسنادن ، ار  شتمیق  و 

نیمه و  دحاو ! رما  کی  رد  دـید  ود  توافت  تسا  نیا  نک ...! تبقارم  اصخـش  وا  زا  رادـب و  مرتحم  ار  وا  تفگ : دوب  رابرد  هکلم  هک  شنز 
...!( دنروآ رد  ار  ـ جا هب  ار  یهلا  تیشم  دیاب  ـا  موز طیارش کـه لـ همه  هدنهد  رییغت  تسا 
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فسوی رادیرخ 
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ـد و نهدیم رار  ــ شور ق ــ ضرعم ف رد  اج  نآ  رد  دـنربیم و  رـصم  هب  دوخ  اب  ار  فسوی  هدربمان  هلفاق  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایآ  قایـس  زا 

دربیم . دوخ  ـه  نا نورد خـ ه  ــ هدر و ب ــ يرادیرخ ک ار  وا  رصم  ل  ــ ها زا  يدر  ــ م
ـه مه ـد کـه  نچ هـر  ، ) د ــ نکی یفر مـ ـ عم ار  رادـیرخ  صخـش  نیا  زیگناتفگـش  يوحن  هب  دوخ  ياـج  رد  فـسوی ، هرو  ـ ـس تاـیآ  یتـسار 

دنتفگش )! رعش و  زا  رپ  ف  ــ سو هرو یـ تا سـ ـ یآ
ت . ــ سا هدو  ـــ ر ب ـــ صم ـل  ها زا  يدر  ــ فسوی م رادیر  ـد کـه خـ نا ـ مهفی را مـ زا کـ ــ غآ رد  ـر » صِم ِمـن   » ترا ـ بع رد  1 ـ 

گرز و ــ يدر ب وا مـ ه  ــ ـد ک نا ــ مهفیم ـف ) ـــسو یـ  / 25 ،« ) ِبا ـــ ْبلا اَد  ــــ َل ا  ــــ هَد ــــ ِّیـــَـس ا  ــــ َیَْفلَا َو   » ترا ــــ بع رد  ر  ــ گید ه  ــ یآ رد  2 ـ 
تسا . هدوب  مدرم  جیاو  ـع حـ جر مـ

(125  ) فسوی رادیرخ 
وا يار  ــ مدر ب هک مـ ـت  سا رـصم  ـز  یز ـص عـ خـش ـن  یا هک  دنامهفیم  فسوی )  / 30 ،« ) ِزیزَْعلا ُتَأَْرما  ِۀَـنیدَْملا  ِیف  ٌةَوِْسن  َلاـق  َو   » هیآ رد  3 ـ 

دنلئا . يز قـ ـ یز ما عـ ــ قم
ناد ـ نز ـن  تشاد ه  ــ دراد ک مدر  نا مـ ـ یم رد  ـی  تـسا ـ یر وا  ی  ــ نعی ت . ــ ـسا ناد  ـــ نز ياراد  وا  ه  ـــ د ک ــ نکی ـی مـ فر ـــ عم ر  ـــ گید ـه  یآ رد  4 ـ 

تسا . نآ  تا  ـ نو ـ ئش زا 
هب هتفر و  هاش  هناخ  هب  لوا  هظحل  نامه  زا  فسوی  دوب و  رـصم  کلم  لوا  نامه  زا  فسوی  رادیرخ  هک  دیآیمرب  تایآ  نیا  عومجم  زا  اذل 

تسا . هتفای  هار  یتنطلس  خاک 
ـت . سا هدر  نا کـ ــــ یب هدو  ــ تجاح ب دروم  هک  ار  رادقم  نآ  تبون  ره  رد  صخش  ـن  یا فیر  ـ عت رد  هرو  تا سـ ـ یآ ـی  لو

د : ــ یو ـ گی ـن مـ ینچ ه  ــ یآ
تفگ : شرسمه  هب  دوب  هد  ـ یر ار خـ يو  ه  ـــ ر ک ــ صم مدر  ــ زا م س  ــ نآ ک و  »... 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 126)
رادب ! یمارگ  ار  وا  تلزنم  - 
د ، ــ هد دو  ار سـ د مـا  ــ یا شـ
ـم! یر ـ یگب يد  ـ نزر یـا بـه فـ

( فسوی  / 21 ....« ) میداد تـا نیمزر جـا  نآ سـ رد  ار  فسوی  نینچ  نیا  و 
تلاصا راثآ  هدرب  يامیـس  زا  هک  یئاج  رد  رگم  دنهدن  یتیمها  دوخ  ناگدرب  رما  هب  تبـسن  یلاوم  هک  دراد  نایرج  نیا  رب  تداع  هک  نیا  اب 

ـه کلب اـههد و  هظحل  ره  هک  اـسؤر  ءارما و  ناـهاشداپ و  اـصوصخم  دـیایب . تداعـس  ریخ و  يامیـس  ناـشرظن  هـب  دـننک و  سرفت  ار  دـشر  و 
نا ـ نچ ـد و  نهدیمن نا  ـ ـشن عـلو  قا و  ـ یتـشا ـز  ینک مـال و  ـه غـ مه نآ  تبـسن بـه  اـتداع  یـصاخشا  نـینچ  دـنریگیم ، زینک  هدر و  ـا بـ هد صـ

دنوش . شیاد  ـ یش هلاو و  دیایب  ناشتسد  هب  زینک  ای  هدرب  کی  ـت کـه تـا  سین
(127  ) فسوی رادیرخ 

دوخ ـد  نزرف ای  دنربب و  عفن  وا  زا  هک  دشاب  دنک ، مارتحا  ار  وا  شرسمه  هک  دنکیم  فسوی  هرابرد  رصم  زیزع  هک  شرافس  نیا  لاح ، نیا  اب 
دراد !؟ یقیمع  يانعم  امتح  دنناوخب ،

وا هوال بـه  و بـه عـ هناـخ )، ناـنکراک  هب  هن  ، ) دـنکیم شاهناـخ  يوناـب  رـسمه و  صخـش  هب  ار  شرافـس  نیا  هک  تهج  نیا  زا  اـصوصخم 

یعوضوم ریسفت   ) ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز 
( نازیملا

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 129ناهفصا   هحفص 48 

http://www.ghaemiyeh.com


 ! دشاب فسوی  روما  تایئزج  رشابم  اصخش  ـد کـه  نکیم شرا  ـ فس
ناگدرب و روما  هب  عیفر  یتناکم  نینچ  اب  یمناـخ  دـننک و  ترـشابم  کـچوک  یئزج و  روما  رد  راـبرد  ياـههکلم  هک  درادـن  هقباـس  نیا  و 

دیامن . یگدیسر  نامالغ 
دو ؟ ــ شی مهم مـ عو  ـ ضو ـن مـ ینچ ـن  یا ـت کـه  سیچ ه  ـــ تکن لا  ـــ ح

ار  هدننیب  ره  لقع  هک  دوب  يریظنیب  عیدب و  یلامج  فسوی  رد  هک  نیا  زج  تسین  نیا  و 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 128)

ياهجهل نیتم ، یتاکرح  ياراد  راقواب ، روبـص ، دوب -  وا  یهلا  ابیز و  قلخ  لگ ، بآ و  یئابیز  زا  رتالاب  و  تخاسیم . هلاو  ار  اهلد  هریخ و 
، یکدوک نامه  زا  شیاههشیر  دشاب  هتشاد  دوجو  سک  ره  رد  تافص  نیا  رگا  هک  بیجن : یلصاو  میرک  یـسفن  هنامیکح و  یقطنم  حیلم ،

دوشیم . نایع  شیامیس  رد  یکدوک  نامه  زا  شراثآ  دزاسیم و  زاتمم  نار  ــ گید زا  ار  كدوک  تانکس  تاکرح و 
وا هناخ  رد  كدوک  نیا  هک  دومن  شدـنموزرآ  هک  اج  نآ  ات  درک ، بلج  ریغـص ، لفط  فسوی -  يوس  هب  ار  رـصم  زیزع  لد  هک  دوب  اهنیا 

گرز دـصاقم بـ مهم و  روما  رد  وا  ات  دـشاب  وا  هب  مدرم  نیرتکیدزن  هکلب  دوش و  هدرمـش  دوخ  تیب  لها  صاوخ  زا  دـیامن و  اـمن  دـشر و 
دربب . ثرا  وا  ناد  ـ نا زا خـ ـد و  شا ــ يدنزرف ب شر  ـ سمه وا و  يار  ــ تـا ب ـد ، ناو ـ خب دو  ـر خـ سپ ددر و یـا  ـع گـ فتنم وا  زا  دو  خـ

(129  ) فسوی رادیرخ 
هک در  ـ کیم وزرآ  ـت  هج ـن  یمه تشادن و بـه  يدنزرف  شرـسمه  زاو  ، دوب دـنزرفیب  يدرمرـصمزیزع  هکداد  لامتحا  ناوتیم  اجنیمه  زا 

. دشاب شرسمه  وا و  دنزرف  فسوی 

ـر صم رد  فسو  ـن یـ ّکمت رد  ـی  هلا ـت  یشم يار  ـ جا

يار ـ جا نتفا و  نا یـ ـ یر هو جـ ـ حن ـی و  هلا ـت  یـشم رکذـت  اب  دـیجم  نآرق  رد  فسوی  يدوعـص  تکرح  نایرج  تایح و  خـیرات  زا  لصف  نیا 
دیامر : ـ فیم دنا و  ـ سریم ما  ــ متا نآ بـه 

میداد ، اج  نیمزرس  نآ  رد  ار  فسوی  نینچ  نیا  »... 
میهد ، شمیلعت  ار  ثیدا  ـ حا لیوأ  تـا تـ
 ! تسا ـط  لسم شیو  راک خـ هب  ادخ  هک 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 130)
( فسوی  / 21 !« ) د ـــ ننادی ـ من مدر  ـــ ر م ـــ تشیب ی  ـــ لو

زا ار  شندمآ  نوریب  هک  نآ  زا  دـعب  یکی  تسا ، هدـش  روآدای  ار  نیمز  رد  نداد  نیکمت  هیـضق  اج  ود  فسوی  ناتـساد  لالخ  رد  دـنوادخ 
رصم زیزع  نادنز  زا  شندش  نوریب  نایب  زا  دعب  رگید  یکی  تسا ، هدرک  نایب  رصم ، زیزع  هب  ار  شنتخورف  ندروآ و  رـصم  هب  یناهنپ  هاچ و 

 ! رصم نیمزرس  يرادهنازخ  هب  شندش  بوصنم  و 
نیمز رد  دناوتب  هک  میداد  ياج  نیمز  رد  يروط  ار  وا  ام  هک  دـشاب  نیا  میداد  نیکمت  نیمز  رد  ار  فسوی  ام  دومرف : هک  نیا  هب  دارم  دـیاش 

مورحم نیمز  يور  رد  ندـنام  زا  وا  هک  دنتـساوخیم  شناردارب  هچنآ  فـالخرب  دربب و  عتمت  رتشیب ، هچ  ره  تعـسو  اـب  تاـیح  ياـیازم  زا 
دبای . لا  ـ قتنا ـر  گید ـن  یمزر ــ هب س ینیمزرس  زا  دوش و  رود  شردپ  هاگرارق  زا  ات  دنتخادنا  شهاچ  هت  رد  تهج  نیمه  هب  دشاب و 

(131  ) رصم رد  فسوی  نّکمت  رد  یهلا  تیشم  يارجا 
زا ـر  یغ هک  دـناسریم  روبزم  ترابع  تسا و  نیمز  رد  نداد  نیکمت  نیمه  هجیتن  میهد "! دای  وا  هب  ار  ثیداـحا  لـیوأت  اـت  : " دومرف هک  نیا 

ـت . سا ـه  تشاد رظن  رد  ـد  نواد ـز خـ ین يرگید  جیاتن  ثداوح ، لیوأت  ثیداحا و  میلعت 
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،« تسا طلسم  دوخ  راک  هب  دنوادخ  هِْرمَا -  آیلَع  ٌِبلاغ  ُهّللاَو  : » دیامرفیم دنوادخ  یتقو 
هب ریبد  ما تـ ـ ظن نآ  عو  ـ مجم زا  دراد کـه  دو  ــ قلخ خ رد  هک  تسا  يراتفر  نامه  ادـخ  نأش  دـشاب و  نأـش  رما  هب  دارم  هک  تسا  نیا  رهاـظ 

هک : دوشیم  نیا  هیآ  يانعم  دیآیم و  تسد 
ار وا  تسوا و  ربارب  رد  روهقم  بولغم و  روما  نآ  بلاغ و  یلاعت  يادخ  تسا و  یلاعت  يادخ  رما  زا  داجیا  عنص و  ملاع  نوئش  زا  ینأش  ره 

ددرگ . جراخ  وا  تنطلس  تحت  زا  د و  ــ نک در  ــ مت رابکتسا و  وا  ـت  یشم زا  دناوتیمن  تسا و  میلست  عیطم و  دهاوخب  هک  هچ  ره  رد 
تیلاعف  اهنآ  وا  نذا  هب  تسا و  بلاغ  ملاع  هلاّعف  بابسا  نیا  همه  رب  ناحبس  يادخ 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 132)
، دننادیمن ار  نیا  مدرم  رتشیب  اما  دـنرادن ، ياهراچ  تعاط  عمـس و  زج  اهنآ  دـنکیم و  لیمحت  اهنادـب  دـهاوخب  ار  هچ  ره  وا  دـننکیم و 

تسد یبابسا  ای  یببس  یتقو  هک  دنرادنپیم  تهج  نیمه  هب  دنلقتـسم و  ناشریثأت  رد  دوخ  ناهج  يرهاظ  بابـسا  هک  دننکیم  نامگ  نوچ 
(1 . ) دننکیم هابتشا  مدرم  یلو  دنادرگرب ، دنراد ، هک  ياههجو  زا  ار  بابسا  نآ  دناوتیمن  ادخ  دنک  لیلذ  ار  یسک  ات  داد  مه  تسد  هب 

 . 171 21 ص :  ناز ج :  ـ یملا - 1
(133  ) رصم رد  فسوی  نّکمت  رد  یهلا  تیشم  يارجا 

اخیلز فسوی و   : مراهچ لصف 

رصم زیزع  هناخ  رد  ـف  سو یـ

( فسوی ات 34 /   23 ....« ) ـی تَّلا ـُه  ْتَدَوار َو  »
يارب زیزع  رـسمه  توعد  هب  دـش  التبم  لوا  زا  هک  دـنکیم ، نایب  دوب ، رـصم  زیزع  هناخ  رد  هک  یمایا  نآ  رد  ار  فسوی  ناتـساد  تایآ  نیا 

نانز  توعد  هب  دش  التبم  سپس  يزابقشع و 
( 134)

سفن و تفع  هیاپ  نآ  لال  ــ رد خ ه  ــ ک دو ، ــ یگرزب ب يـالب  دوخ  نیا  دـندناوخیم و  دوخ  يوس  هب  ار  وا  هک  نیا  يزاـبقشع و  يارب  رهش 
تبسن بـه وا  هک  دوب  یتبحم  ق و  ــ شع رتبیجع  نیا  زا  ت و  ــ سا هد  ــ ع ش ــ قاو ه  ــ مه ب  ــ جعت دروم  شتفع  هتشگ و  مولعم  وا  نماد  تراهط 

 ! دیزرویم شراگدرورپ 

ـف سو ـی یـ ناو زا جـ ـ غآ

دیامرفیم : دیجم  نآر  قـ
میداد ، وا  هب  یتمکح  ـم و  لع ـد ، یسر ـد  شر نو بـه  «و چـ
فسوی )  / 32 !« ) میهدیم شاداپ  ار  ناراکوکین  نینچ  و 

(135  ) فسوی یناوج  زاغآ 
یکدوک راثآ  جیردت  ه  ــ دو و ب ــ شیم ر  ــ تـشیب ه  ــ تفر هتفر  یندب  ياوق  نینـس  نآ  رد  هک  تسا  ناسنا  رمع  زا  ینینـس  يانعم  هب  دشا " غولب  "

رد ددرگیم . لماک  هتخپ و  یمدآ  لـقع  رگید  ع  ــ قو ــ نآ م رد  هک  تسا ، يریپ  تلوهک و  نس  اـت  مهدـجیه  لاـس  زا  نیا  دوشیم و  لـیاز 
د . ــ نکی ا مـ ـــ طع م " ـــ کح  " فسوی هب  دنوادخ  نامز ، نیا  رد  تسا . ی  ــ ناو ــ نس ج ياد  ـ تبا ند بـه  ـ یسر دارم ، اج  نیا 

دشاب و فالتخا  لباق  هک  يروما  زا  تسا  دیدرت  ههبش و  هلازا  يانعم  هب  زین  تسا و  يرما  ره  رد  بلطم  قح  لصف و  لوق  يانعم  هب  " مکح "
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قـال ـ خا عـجار بـه  دا و چـه  ـ عم ـع بـه  جار هچ  دـشاب و  أدـبم  هب  عـجار  ه  ــ چ ینا ، ــ ـسنا فرا  ــ عم یماـمت  رد  هک  تسا  نیا  اـنعم  نیا  همزـال 
دشاب . ـی  عطق ـب و  ئا يأر صـ ياراد  م ، ــ کح هدنراد  ـی  تسیا بـ ير ، ـ شب عمتجم  طو بـه  ـ بر بادآ مـ عیار و  ـد و چـه شـ شا بـ

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 136)
تـسا هدوب  هّللامکح   " فسوی مکح  هصالخ  هدوب و  هّللاُمْکُح   " نامه دوب  هداد  يو  هب  ادخ  هک  یمکح  نیا  هک  دوشیم  هدـیمهف  تایآ  زا 

تفگیم : درکیم و  تلئسم  دوخ  راگدرور  زا پـ مالسلاهیلع  میهاربا  هک  تسا  یمکح  نامه  نیا  و 
( ءار ـ عش  / 83 !« ) زا ـق سـ حلم ناحلاص  هب  ار  و مـ ـش ! خب ـی  مکح نم  بـه  ارا ، ــ گدرور ــ «پ

هچ یملع و  هنوگچ  نیا  دوبن . هتخیمآ  لهج  اب  اعطق  داد  وا  هب  ادـخ  هک  یملع  داد ، زین  ملع "  " فسوی هب  دـنوادخ  هک  دوب  ناـمز  نیمه  رد 
ادخ نوچ  تسین ، یناطیـش  تالیوست  سفن و  ياوه  هب  هتخیمآ  رگید  تسا و  ملع  صلاخ  دشاب  هچ  ره  یلو  دـنادیم  ادـخ  تسا  يرادـقم 
هدر ـی کـ فر ـ عم ـن  ینچ ار  دوخ  مه  ادـخ  تسا و  هتـسناد  اد  ــ ار خ م  ــ کح نآ  م و  ــ لع نآ  هد  ــ نهد هداد و  تبـسن  شدو  ــ هب خ ار  م  ــ لع نآ 

کـه 
( قالط فسوی و 3 /   / 21 !« ) ِهِْرمَا یلَع  ُِغلاب  َه  ـــ ّللا َّنِا   » و هِر »! ــ ْمَا آیلَع  ـٌب  ِلاغ ـُه  ّللاَو »

(137  ) فسوی یناوج  زاغآ 
ـد، هد ـم بـ لع ناو  ـ نع وا بـه  ار کـه  يز  ـ یچ تسین و  کش  دـیدرت و  لزلزت و  اـب  هتخیمآ  رگید  دـهدبادخ  هک  ار  یمکح  نآ  میمهفیم  سپ 

! دو ـد بـ هاو ـ خن ـل  هج
ملع نیا  هک  یسوفن  هکلب  تسین  یقافتا  روط  هب  دوشیم  هداد  اهناسنا  زا  یـضعب  هب  هک  یهلا  ياهتبهوم  نیا  هک  مینادیم  رگید  فرط  زا 

دنتسین . لهاج  رادرکاطخ و  اهنآ  دنراد . رایسب  قرف  سوفن  ریاس  اب  دوشیم  هداد  اهنآ  هب  مکح  و 
 ! دوب نارا  ـ کوکین زا  وا  هچ  دش ، هداد  يو  هب  شاداپ  ناونع  هب  هکلب  دوبن ، یئادتبا  یتبهوم  دش  هداد  فسوی  هب  هک  ملع  مکح و  نیا  و 

 ! شايراکو ـ کین رد  ـی بـه قـ سک ـه هـر  تبلا دهدیم ، ناراکوکین  همه  هب  مکح  ملع و  نیا  زا  دنوادخ  هک  دیآیمرب  هیآ  رخآ  تمسق  زا  و 
لیوأت  زا  هک  مه  اهینیب  شیپ  نآ  لماش  ثحب  دروم  ملع  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 138)
: تفگ شای  ـ ناد ـ نز ـق  یفر هب  فسو  هک یـ نآ جـا  دو ، ـ شیم ـم ، یدو ــ هد ب ـ ناو شثیدا خـ ــ حا

( فسو ــ ی  / 37 ! ) ـت سا هداد  ـم  یلعت ن  ــ ه م ــ م ب ــ یاد ــ هک خ دو  ــ یئاهم ب ــ لع زا  ا  ــ هنآ

اخیلز قشع 

دنکیم : زا  ـ غآ ریز  هیآ  اب  ار  اخیلز  فسوی و  تشذ  ـ گرس ل  ــ قن عور  ــ د ش ــ یجم نآر  ــ ق
دوب ، وا  هناخ  رد  فسوی  هک  ینز  نآ  و  »...
در ، ـــ کی هدوار مـ ــ دو م ـس خـ فن زا  ار  وا 
تساو . ـ خی ما مـ وا کـ زا  يو  ـم  غر و بـر 

تسب ، مکحم  ار  ـا  هرد
(139  ) اخیلز قشع 

ـا! یب ـک  نیا ـا -  تفگ و 
 ! ادخ رب  هانپ  تفگ - :

 ! تسا ـه  تشاد وکین  ارم  تلزنم  تسا و  نم  یبر  وا مـ هک 
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( نازیملا

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 129ناهفصا   هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


 ! ـد نو ـ شی ـ من را  ـ گتسر نار  ـ گم ـ تس کـه 
در ، ـــــ د ک ــــــ صق ار  ـف  سو ــــ يو ی

م ، ــ ـف ه سو ـــــ ی
دو ، ـــ هد ب ـ ید شیو نـ را خـ ـــ گدرور ـــ نا پ ــ هر ــ ر ب ــ گا

دوب ، هدرک  وا  دصق 
 ! م ــ ینک رود  وا  زا  ار  يرا  ـ کد ها و بـ ـ نگ تـا  د ، ــ ـن ش ینچ

دوب . ام  هدش  صلاخ  ناگدنب  زا  يو  هک 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 140)

د و  ــ ند ـــ یود رد  يو  ــ م س ــ زا پـی ه
د ، ــ یرد ـب بـ قع زا  ار  فسو  نهار یـ ـ یپ

( فسوی / 25 ات 23 ...!« ) دنتفای رد ، تشپ  ار  شرهوش  و 
 ! سا ـ نشان قو  ـ شعم

نیا هب  زج  ریغـص  لفط  نیا  هب  تبـسن  هداوناخ  نیا  تسا و  هدناشک  رـصم  زیزع  هناخ  هب  ار  شراک  ریدـقت  تسد  هک  تسا  یکدوک  فسوی 
شدو ــ ای خ دنشاب  هدیسرپ  مه  رگا  دنشاب و  هدیسرپن  ار  وا  مسا  مه  نونکات  دیاش  رصم و  جراخ  زا  تسا  ياهدرب  هک  دنرادن  یئانشآ  رادقم 

ـت."  سا فسو  نم یـ مسا  : " تسا ه  ــ تفگ
لها  یلو  تسا ، یناربع  ًالصا  هک  دناهدیمهف  ار  انعم  نیا  شاهجهل  زا  نارگید  ای  و 

(141 ! ) سانشان قوشعم 
دنشاب ! هتشاد  مو  ـ لعم ینا  ـ مدود هناخ و  ناگدرب ، هک  هدوبن  دوهعم  لومعم و  نوچ  تسا ! هدشن  مولعم  تسا ؟ ینامدود  زا چـه  تسا و  ـ جک

دنکیم . ناجلخ  شلد  نورد  رد  اهنت  یلو  دراد ، فرح  رایسب  هتبلا  دنزیمن ، فرح  شدوخ  هک  مه  فسوی 
تفگ : شایناد  ـ نز ـق  یفر ود  نآ جـا بـه  رد  دوب و  هدا  ـ تفا ناد  ـ نز لا کـه بـه  ـد سـ نچ زا  سپ  ـر  گم دز  یفر نـ دو حـ ـب خـ سن زا  وا  يرآ ،

( فسوی  / 38 ....« ) منکی و يوریپ مـ بو  ـ قعی ق و  ــ حسا میهاربا و  منارد  ن پـ ــ یئآ زا  »
یعقوم نآ  رگم  تسا ، هتفگن  دندوب ، تسرپتب  هک  رـصم  مدرم  هب  يزیچ  نونکات  تسا  تدابع  رد  دیحوت  نامه  هک  دوخ  تادـقتعم  زا  وا 

تفگ : دمآ و  نابز  هب  شعورشمان  شهاوخ  خساپ  رد  دوب ، هدرک  شراتفرگ  زیزع  رسمه  هک 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 142)

!« ّیبَر ُهَّنِا  ِهّللا  َذاعَم  »
اد ! مربیم بـر خـ هانپ  »

( فسوی  / 23  ...!« ) ت ــ سا راگدرور مـن  وا پـ
دیحوت و تقیقح  دای  هب  هراومه  وا  دنکیم . هدهاشم  ادخ  عنص  زا  هک  یفیاطل  زا  تسا  رپ  شلد  اما  تسا ، توکس  مزالم  اهزور  نیا  رد  وا 
هک دادیم  نیا  هب  تراشب  ار  وا  هک  تسا  یئایؤر  نآ  داـی  هب  مه  تشاذـگیم و  ناـیم  رد  وا  اـب  شردـپ  هک  تسا  یتیدوبع  ياـنعم  تقیقح 

دزاسیم . قحلم  بوقعی  قحسا و  میهاربا و  شگرزب  ناردپ  هب  دنادرگیم و  صلاخ  دوخ  يارب  ار  يو  يدوز  هب  ادخ 
عطق شیاهدیما  همه  هک  اج  نآ  هاچ ، رعق  رد  یلاعت  يادخ  هک  ياهدعو  نآ  زین  دـندرک و  يو  اب  ناردارب  هک  تسا  يراتفر  نآ  دای  هب  زین  و 

نینچ  رد  هک  دوب ، هداد  يو  هب  دوب ، هدش 
(143 ! ) سانشان قوشعم 
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شیارب هچنآ  تسا و  هتفرگ  رارق  یبوبر  تیبرت  یهلا و  تیالو  تحت  رد  وا  اریز  دـهدن  هار  دوخ  هب  هودـنا  هک  داد  تراـشب  ار  وا  یتاـظحل 
هچ هک  دـننادیمن  دوـخ  ناـشیا  داد و  دـهاوخ  ربـخ  دـناهدرک  هک  يراـک  هب  ار  ناردارب  يدوز  هب  هدـش و  یحارط  وا  لـبق  زا  دـیآیم  شیپ 

دننکیم !
رد ار  دوخ  وا  دوب . هدرک  راگدرورپ  یناهن  هیفخ و  فاطلا  رد  قرغتـسم  هتـشاد و  لو  ــ غـشم دو  ــ ه خ ــ ار ب ف  ــ ـسو ــ لد ی تار  ــ طا ن خـ ــ یا

ـر و یخ اب  زج  هدنیآ  رد  دوشیمن و  مامت  وا  ریخ  هب  زج  اد  ــ ـل خ یمج يا  ــ هرا ــ تفر ه  ــ ت ک ــ ـشاد نامیا  د و  ــ یدیم ی  ــ هلا ت  ــ یالو ت  ــ حت
ددرگیمن . هجاو  ـل مـ یمج

ار یپ  رد  یپ  ياهالب  اهتنحم و  دزاس و  اراوگ  نایا و  وا  يارب  ار  تامیالمان  بئاصم و  یمامت  هک  دوب  یفاک  نیریـش  تارطاخ  نیا  يرآ ،
ار  هار  دوشن و  هچاپ  تسد و  دیاین و  رد  عزف  عزج و  هب  دنک و  ربص  ترار  یخلت و مـ همه  اب  اهنآ  ربارب  رد  دریذپب و  زاب  شوغآ  اب 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 144)
 ! د ــ نکن م  ـــ گ

دو : ــ مر ــ دومن و ف هراشا  قیاقح  نیا  هب  درک  یفر  ـ عم ناردار  ار بـه بـ دو  هک خـ يزور  نآ  رد  فسوی 
( فسوی /90 ، ) دشاب روبص  دزیهرپب و  هک  ره  »... 
!« د ــ نکی ــ من ها  ــ بت ار  ناراکو  ــ کین شاداپ  اد  ــ خ

قرغتـسم دشیم ، هیحان  نآ  زا  هک  یفیطل  تاراشا  رد  شبلق  دـشیم و  شراگدرورپ  لیمج  راتفر  بوذـجم  مد  هب  مد  لازیال و  فسوی  لد 
رتدایز درکیم ، هدـهاشم  یهلا  تیـالو  زا  هک  ار  يدـهاوش  نآ  دـیدیم و  هچنآ  هب  تبـسن  شتبحم  هقـالع و  رب  زور  هب  زور  دـیدرگیم و 

هراب کی  هک  نآ  ات  تسا ، دیهش  مئاق و  یسفن  ره  لمع  یـسفن و  ره  رب  شراگدرورپ  هنوگچ  هک  درکیم  هدهاشم  شیپ  زا  رتشیب  دشیم و 
وا  درک و  رخسم  ار  شلد  یهلا  تبحم 

(145 ! ) سانشان قوشعم 
تشادیمن . زا  ن بـ ــ یعلا ه  ــ فر ــ کی ط يار  یتح بـ شراگدرورپ  دای  زا  ار  وا  يزیچ  رگید  تشادن و  یّمه  شراگدرورپ  زج  هب  رگید 

د . ــ نکیم هو  ــ لج ن  ــ شور را  ــــ یسب دنک  ربدت  تقد و  فسوی  ياهوگتفگ  هب  عجار  تایآ  رد  هک  یسک  يارب  تقیقح  نیا 
ر :  ـــ یز تا  ـــ یآ رد  ه  ــ ی ک ـــ سک

( فسوی  / 23 !« ) تسا ن  ــ را م ــ گدرور ــ وا پ اد  ــ رب خ ها  ـ نپ ی -  ــ ِّبَر ُه  ــ َّنِا ُه  ــ ّللا َذا  ــ عَم »
!« مینک کیرش  ادخ  اب  ار  يزیچ  هک  دزسن  ار  ام  ٍیَش -  نِم  ِهّللِاب  َكِرُْشن  نَا  ا  ــ َنل َنا  ــ ا ک ــ «م

( فسوی  / 38)
ف) ــ سو ــ ی  / 40 !« ) ت ـــ ساد ــــ نآ خ زا  ط  ـــــ قف م  ـــ کح ِه -  ــ ِّلل ِّالا  ُم  ـــــــ ْکُْحلا ِنِا  »

( فسوی  / 101 ...!« ) ترخآ ایند و  رد  نم  ّیلو  یئوت  ِةَرِخْالاَو -  اْینُّد  ــ لا ِیف  یِّیلَو  َْتنَا  »
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 146)

شیارب دوب ، هداد  تسد  فسوی  يارب  میتـفگ  هک  یتاـساسحا  نآ  همه  دـیامن ، تقد  ًـالماک  تسا ، فـسوی  ياـهوگتفگ  تیاـکح  همه  هک 
دوشیم . نشور 

یتبحم تشادـن ، دوجو  يزیچ  یهلا  تبحم  زا  ریغ  نآ  يداو  رد  هک  دوب  هدروآرد  یحبـش  تروص  هب  ار  وا  هک  فسوی  تاساسحا  دوب  نیا 
يارب صوـلخ  ناـمه  شیاـنعم  هـک  دوـب  هدروآرد  یتروـص  هـب  هتخاـس و  ربـخیب  يرگید  زیچ  ره  زا  ار  وا  دوـب و  هتـشگ  وا  لد  سینا  هـک 

تشادن ! یمهس  وا  زا  ـی  سک اد  ـــ ـر خ یغ ـر  گید تساد و  ــ خ
ریغص و تسا  ياهچب  رسپ  هک  تشادن  وا  قح  رد  یتفرعم  نیا  زج  هب  دوب  هدمآرد  شاهناخ  هب  فسوی  هک  یلوا  ياهزور  نآ  رد  رـصم  زیزع 
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دروخب و نامدرد  هب  دیاش  ات  رادب  یمارگ  ار  وا  هک   ) درک شرافس  شرـسمه  هب  هک  نیا  زا  تسه  هک  يزیچ  وا و  كولمم  نایربع و  داژن  زا 
یتناکم  راقو و  فسوی  رد  وا  هک  دیآیمرب  میناوخب )، دوخ  رسپ  ار  وا  ای 

(147 ! ) سانشان قوشعم 
هب اـی  ددرگ  عفتنم  وا  زا  دـیاش  هک  دوب  هتخادـنا  عمط  هب  ار  وا  ساـسحا  نیمه  دوـب و  هدرک  سرفت  یناـسفن  یئاـیربک  تمظع و  ساـسحا و 

. دیدیم وا  رد  هک  ـی  بیجع لامج  نسح و  نآ  هفاضا  هب  دهد ، شصاصتخا  دوخ  هب  يدنزرف  ناونع 

اخیلز قشع  یگدنز و  رب  یلیلحت 

رد نم  هک  دیوگیم -  واهب  زیزع  . دـنک مارتحا  ار  فسوی  هک  دوشیم  رومأم  زیزع  فرط  زا  ، دوب رـصم  هکلم  هزیزع و  دوخ  هک  زیزع  رـسمه 
وا مارتـحا  ندرک و  کـشخ  رت و  رد  دزرویمن و  غـیرد  ینآ  فـسوی  زا  یئاریذـپ  مارکا و  زا  مه  وا  مراد ! اـهوزرآ  لاـمآ و  كدوـک  نـیا 

دیرخرز  هدرب  کی  هرابرد  هک  یمامتها  هب  یتهابش  چیه  هک  دهدیم  جرخ  هب  یمامتها 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 148)

لوـمعم بوـبحم  يرگج  هراـپ  اـی  اـهبنار و  يرهوـگ گـ هب  تبـسن  هـک  دراد  یتزع  یئاریذـپ و  هـب  تـها  ــ بـش ه  ــ کلب دراد ، ــ ن د ، ــ نزرویم
دنرادیم .

ره تشادیم و  تسود  شلیدـبیب  لاـمک  ریظنیب و  لاـمج  رطاـخ  هب  ار  كدوک  نیا  زین  شدوخ  رهوش ، شرافـس  رب  هوـالع  زیزع  رـسمه 
وا زا  یکدو  راثآ کـ دیـسر و  غولب  دـح  هب  فسوی  هک  نآ  ات  دـشیم ، رتدایز  وا  تبحم  تشذـگیم  وا  هناخ  رد  فسوی  رمع  زا  هک  يزور 

دش . رهاظ  يدر  راثآ مـ تشگ و  لیاز 
همه نآ  اـب  وا  دریگب . تسد  رد  ار  دوخ  بلق  لرتـنک  دـنک و  يراددوخ  وا  قشع  زا  تسناوـتیمن  رگید  زیزع  رـسمه  هک  دوـب  تقو  نیا  رد 

تـسد رد  ار  وا  ریمـض  رّـس و  هک  یقـشع  دـیدیم ، راـیتخایب  ریـسا و  فسوی  قشع  ربارب  رد  ار  دوخ  تشاد ، هک  تنطلـس  تکوش  تزع و 
دوب . هدش  کلام  ار  وا  بلق  یمامت  دوب و  هتفرگ 

(149  ) اخیلز قشع  یگدنز و  رب  یلیلحت 
وا هناخ  رد  هکلب  دروایب ، راب  یئاوسر  تمحز و  قشاع  يارب  وا  هب  یبایتسد  هک  دوبن  سرتسد  زا  رود  رذـگهر و  قوشعم  کی  مه  فسوی 

دورب و هک  تشادـن  یئاج  هناخ  نیا  زا  ریغ  وا  تفریمن . نوریب  هناخ  زا  مه  هظحل  کی  یتح  تشاد و  شزیمآ  ترـشع و  وا  اب  اـمئاد  دوب و 
رگم رخآ  درادن ، ار  شنامرف  زا  یچیپرـس  يارای  فسوی  هک  درادنپیم  نینچ  وا  دـنادیم ، روشک  نیا  هکلم  ار  دوخ  زیزع  رـسمه  یفرط ، زا 

تعاطا زج  دباتربرـس و  شکلام  تساوخ  زا  دناوتیم  روطچ  وا  تسوا ؟ دـیرخرز  فسوی  فسوی و  بحاص  هدّیـس و  وا  هک  تسا  نیا  زج 
اههلیح تسا و  نارگید  زا  رتزاب  ناشلاب  تسد و  دنراد  هک  يدصاقم  هب  ندیسر  يارب  یتنطلس  ياهنادناخ  هوالع  هب  دراد ؟ ياهراچ  هچ  وا 
مهارف نانآ  يارب  دشاب  بایان  زیزع و  شدو  ــ جو د  ــ نچ ر  ــ دو ه ــ رو ش ــ ـصت هک  يرازبا  هلیـسو و  ره  نوچ  تسه ، ناشرایتخا  رد  اههشقن  و 

تسا .
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 150)

ناگراتـس زج  دـنرادن و  هار  نا  ــ گرز ــ را ب ــ برد نورد  هب  بیکرت  دـب  نیکرچ و  نانز  اریز  تسا ، نایورابیز  زا  دوخ  رـصم  زیزع  هکلم  ارهق 
تسین . هار  ا  ــ ناد ج ــ ار ب ناوج  نایورابیز  ناحلاشوخ و 

لد رد  اهشتآ  همه  هکلب  دشاب ، دیدش  یلیخ  فسوی  هب  شتبحم  یتسیابیم  اتداع  دوب  عمج  رـصم  هزیزع  رد  لماوع  همه  هک  نیا  هب  رظن  و 
ات دشاب  هداتفا  يرگید  زیچ  ره  زا  كاروخ و  باوخ و  زا  هک  دشاب ، هتشگ  هلاو  قرغتسم و  نانچ  فسوی  قشع  رد  دشاب و  هدش  روهلعـش  وا 

 ! دش هک  دشاب  نینچ 
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رـسارس درکیم  توکـس  ـر  گا دو و  ـف بـ ــسوی شنخــس  لوا  دزیم  فرح  تـقو  ره  دوـب و  هدرک  هطاـحا  فرط  ره  زا  ار  وا  لد  فـسوی 
دوب : هدش  هصالخ  فسو  ــ رد ی شیا  ــ هوزرآ ه  ــ مه تشاد و  ـر نـ گید یئوزرآ  ر و  ـــ گید یّمه  فسوی  زج  وا  دوب . فسوی  شدوجو 

(151  ) اخیلز قشع  یگدنز و  رب  یلیلحت 
ـف) سو ــ ی  / 30 !« ) ه ــ تفا ــ هار ی ش  ــ بلق فال  ــ ات غ ق  ــ شع ا -  ــ ّبُح ا  ــــ هَفَغَش ْد  ــــ «َق

دو اد بـ ـ یش قشاع و  رگاشامت و  ماش  حبص و  ه  ــ دروآ ک وا  رس  رب  هچ  تخاسیم  ـر  خـسم ار  هد  ـ ننیب لد هـر  فسوی کـه  لامج  ـی  تـسار بـه 
! دشیم رتشیب  شایگنشت  در  ـ کیم هرا  ـ ظن ـر  تشیب و هـر چـه 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 152)
دوبن ؟ يرظان  ادخ  زج  هک  اج  نآ 

تـساوخیم هچنآ  هب  یبایتسد  روظنم  هب  تشگیم و  رتزیت  شقایتشا  دادیم و  هدـعو  فسوی  لاصو  هب  ار  دوخ  زور  هب  زور  رـصم  هکلم 
يرگهوشع و هب  رتـشیب  تسبیم و  راـک  هب  تسا ، یئوراـبیز  ره  هحلـسا  هک  ار  یئاههمـشرک  نآ  رتـشیب  درکیم و  تفطـالم  يو  اـب  رتـشیب 

دیاش دوب و  هتخادـنا  ماد  ار بـه  يو  لد  دو  نسح خـ وا بـا  ـه  کنانچمه دـنک ، دیـص  ار  وا  لد  دـناوتب  هک  دـیاش  تخادرپیم ، دوخ  شیارآ 
ـد . شیم رتروسج  دوخ  راک  رد  ـت و  شاد ـ نپی وا مـ تیا  ـ ضر لیلد بـر  درکیم  هدها  ــ شم فسوی  زا  هک  ار  یتوکس  ربص و 

، دـیدن وا  زا  ياهراشا  نیرتمک  اریز  تشگ  دـیماان  تشاد  هک  یلیاسو  یمامت  زا  دـمآ و  بل  رب  شناج  دـش و  قاط  اـخیلز  تقاـط  ماـجنارس 
تولخ  دوخ  یصخش  قاطا  رد  وا  اب  ریزگان 

(153 ( ؟ دوبن يرظان  ادخ  زج  هک  اج  نآ 
هتـسب ار  همه  هک  تشاد  هلـصاف  يددعتم  ياهرد  دازآ  ياضف  اب  هک  درب  یتولخ  هب  ار  وا  دوب . هدش  ماجنا  یلبق  هشقن  اب  هک  یتولخ  اما  درک ،

نوچ دـهنیم ، ندرگ  شاهتـساوخ  هب  فسوی  هک  تشاد  نانیمطا  یلیخ  رـصم  هزیزع  دوبن . يرگید  سک  فسوی  وا و  ریغ  اـج  نآ  رد  دوب ،
دادیم . ـی  هاو شتیقفو گـ همه بـه مـ دوب  هدرک  یحارط  هک  مه  یلاوحا  عاضوا و  دوب و  هدیدن  يدرمت  وا  زا  نونکات 

ود نآ  ـر  یغ یئا کـه  رد جـ ـد ، ناهد ـ مآ عمج  کـی جـا  رد  وا ، ـق  ـشع زا  ـه  تخو ـ ـس ـی  نز ـی و  هلا تبحم  رد  اد  ـ یـش ـه و  لاو یناوجون  کـنیا 
ـت . سین یسک 

دوخ زا  ار  وا  دهاوخیم  نونکا  مه  دنکیم و  دـیدهت  ندـش  هراپ  هب  ار  شبلق  ياهگر  فسوی  هب  قشع  هک  تسا  رـصم  هزیزع  فرط  کی 
اب  هدومن و  دامتعا  دراد  هک  یتنطلس  تزع و  هب  هتسب و  ار  اهرد  روظنم  نیمه  هب  ،و  دزاس هجوتم  شدوخ  يوس  هب  فرصنم و  وا 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 154)
شنامرف ماجنا  هب  هدر و  ــ ـظ ک فح وا  هب  تبـسن  ار  دوخ  یگرزب  ندوب و  رهاق  اـت  دـناوخیم  دوخ  يوس  هب  ار  وا  َکـَل »! َتیَه   » هنارمآ ینحل 

دزاس . روبجم 
هدرک صلاخ  فاص و  ار  شلد  هتخاس و  دوخ  رد  قرغتـسم  ار  وا  شراگدرورپ  هب  تبحم  هک  هداتـسیا  فسوی  هاـگتولخ  نیا  رگید  فرط 

رد دوخ  يادخ  اب  طیارـش  نیا  همه  اب  نونکا  مه  وا  تسا . هتـشاذگن  یقاب  شبوبحم  زج  زیچ  چـیه  يارب  یئاج  نآ  رد  هک  يروط  هب  تسا ،
هچنآ فالخرب  هداتفا و  وا  رظن  زا  دنببـس  رهاظ  هب  هک  يرهاظ  بابـسا  یمامت  تسادخ و  لالج  لامج و  هدهاشم  رد  قرغ  تسا و  تولخ 

درادن . بابسا  نآ  هب  دامتعا  عوضخ و  هجوت و  نیرتمک  دنکیم ، روصت  رصم  هزیزع 
هک درک  تفایرد  فسوی  زا  ار  ياه  ــ لمج دوخ  خساپ  رد  تشادـن  يراظتنا  چـیه  هک  نیا  اب  تشاد و  دوخ  هب  هک  ینانیمطا  همه  اب  هزیزع  اما 

. داد تسکش  شقشع  رد  ار  وا  هرابکی 
(155 ( ؟ دوبن يرظان  ادخ  زج  هک  اج  نآ 

توبن و نادـناخ  زا  نم  اـی  مرادیمن و  اور  تناـیخ  زیزع  هب  اـی  مسرتیم و  رـصم  زیزع  زا  نم  تفگن  درکن و  دـیدهت  شباوـج  رد  فـسوی 
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دیما ار  ادـخ  باوث  ای  مسرتیم و  ادـخ  باذـع  زا  نم  تفگن  دـنکیم و  يریگولج  اشحف  زا  ارم  نم  تمـصع  تفع و  ای  متـسه و  تراهط 
ی ــ لو در ، ــ بیم مسا  نآ  زا  كاـنرطخ  تیعقوم  نینچ  رد  اـعبط  تشاد  داـمتعا  یگتـسب و  يرهاـظ  بابـسا  زا  یببـس  هب  وا  بلق  رگا  ،و  مراد
ـت. سجن ک  ــ سمت ير  ــ گید ز  ــ یچ ه  ــ ـد ب یحو تـ ـِی » ْقثُو ـ ْلا ِةَوْر  ُعـ  » زا ر  ــ یغ هب  ت و  ــ فگن يرگید  زیچ  ُهّللا »! َذاعَم   » زا ر  ــ یغ هب  ه  ــ مینیبیم ک

 ! ت ــ سا ـه  تسیر ــ گنیمن وا  يو  ـــ ه س ــ زج ب شنا  ـ گد ـ ید هدو و  ـ بن يد  ـ حا شرا  ـ گدرور وا جـز پـ لد  رد  دو  ـ شیم مو  ـ لعم سپ 
شلد زا  مه  ار  شدوخ  دای  یتح  بابـسا و  یمامت  دای  هدرک و  یئامنهار  نادب  ار  يو  یهلا  تبحم  هک  تسا  یـصلاخ  دـیحوت  نامه  نیا  و 

ار  دوخ  يدوخ  رگا  اریز  تسا ، هدرک  نوریب 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 156)

نآ رد  نم "  " هملک هک  در  ـ کیم ناـیب  ار  نآ  ریظن  يرگید  تراـبع  اـی  و  ادـخ »! هب  مربیم  هاـنپ  وت  زا  نم  : » تفگیم دوب ، هدرکن  شوـمارف 
دشاب .

ُهّللاَذاعَم »! : » تفگ اهنت  فسو  ـه یـ کلب
: تفگ دش ، مسجم  هداتسیا  يرـشب  تروص  هب  شربارب  رد  سدقلا  حور  یتقو  هک  میرم  راتفگ  یتح  راتفگ و  نیا  نیب  تسا  قرف  ردق  هچ  و 

ـی »! شا ــ را ب ـ گزیهر ـر پـ گا وت ، رش  زا  نامحر  هب  مربیم  هانپ  نم  »
داد : ـه  مادا ُه »! ــ ّللا َذا  ــــ عَم  » ـن تفگ ـد  عب ـف کـه  سو ی یـ ــ تح
( فسوی  / 23 !«) َنوُِملّظلا ُِحْلُفی  ُهَّنِا ال  َياوثَم  َنَسْحَا  یِّبِر  ُهَّنِا  »

هدا ـ فا ُه » ــ ّللا َذا  ــ عَم  » ار کـه يد  ـ یحو دو کـه تـ روظنم بـ نیدـب  دروآ  دـعب  هک  ار  مالک  نیا  دوب و  لوا  ترابع  نامه  فسوی  باوج  عقاو  رد 
شنشور  دهد و  حیضوت  دوب ، هدر  کـ

(157 ( ؟ دوبن يرظان  ادخ  زج  هک  اج  نآ 
دیوگب : تساوخ  وا  . دزاس

« َياْوثَم یمَرِْکا  : » تفگ هک  دوب  رصم  زیزع  شرافـس  رهاظ  هب  هک  نیا  اب  يراد  ار  یعـس  هجرد  تیاهن  نم  یئاریذپ  رد  وت  منیبیم  هک  نیا  - 
یئاریذـپ مارتحا  اب  نم  زا  هک  تسا  نم  راگدرورپ  تقیقح  رد  سپ  منادیم ! وا  ياـهناسحا  زا  یکی  دوخ و  يادـخ  راـک  ار  نآ  نم  نکلو 

ز ــ ین وا  هب  مو و  ـ ـش هد  ــ نها ـ نپ وا  ن بـه  ــ تسا کـه م بجاو  سپ  تسا ، نینچ  نوچ  و  دوشیم . هداد  تبـسن  وت  هب  رهاظ  هب  دنچ  ره  دنکیم ،
 ! موشیم هدنهانپ 

باکترا يارب  ـی  هار ـچ  یه سپ   ، ـد نو ـ ـشیمن را  ــ گتـسر ـن  یملاظ ـت و  ـسا ـم  لظ تیـصعم  ـن  یا با  ـ کترا ـت تـو و  ـساو ـت خـ با ـ جا نو  چـ
 ! تسین یهانگ  نینچ 

درک : هدافا  ار  هتکن  دنچ  َياوثَم » َنَسْحَا  یِّبِر  ُهَّنِا   » ترابع رد  مالسلاهیلع  فسوی 
هک  نانآ  زا  درادن و  داقتعا  یتسرپتب  شیک  هب  تسا و  دیحوت  ياراد  وا  هک  نیا  1 ـ 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 158)
ياد تسا کـه جـز خـ ـد  قتعم ـه  کلب تـسین  ـد ، نهدیم تبـسن  ـا  هنآ ار بـه  ـم  لاـع ـر  یبد ـد و تـ ننکیم ذا  ـ ختا رگید  با  ـ برا اد  يا خـ بـه جـ

درادن . دوجو  ير  ـ گید بر  یلا  ـ عت
لقتسم ار  يرهاظ  با  ـ بـسا تسین و  ـد  نزرویم كرـش  وا  هب  ـًال  مع ـن  کلو هتـسناد  اتکی  ار  ادخ  ینابز  روط  هب  هک  نانآ  زا  وا  هک  نیا  2 ـ 

زا ی  ــ ببـس يارب هـر  هک  یلیمج  رثا  ره  تسادـخ و  نذا  هب  جا  ــ تحم دو  ــ ر خ ــ یثأ رد تـ ی  ــ ببـس تسا هـر  ـد  قتعم ـه  کلب ـد ، نادیمن ریثأـت  رد 
. تسا نا  ــ حبس ياد  ــــ ـل خ عف ت  ــ قیقح رد  ـد  شا بابسا بـ

روما یلوتم  هک  بر  ات  ود  شرـسمه  زیزع و  سپ  دنادیمن ، لقتـسم  هدرک  یئاریذپ  یهجو  نیرتهب  هب  يو  زا  هک  نیا  رد  ار  زیزع  رـسمه  وا 
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هتـشاد یمارگ  ار  وا  ناحبـس  يادخ  سپ  دنرادب  یمارگ  ار  وا  ات  هتخاس  راداو  ار  ود  نیا  هک  تسا  ناحبـس  يادخ  هکلب  ، دنتـسین دنـشاب  يو 
دوش . هدنهانپ  وا  هب  ـد  یا ـد بـ یاد رد شـ وا  تسا و  يو  روما  یلوتم  هک  تسوا  ،و  تسا

(159 ( ؟ دوبن يرظان  ادخ  زج  هک  اج  نآ 
ناـملاظ تسا و  ملظ  لـمع  نیا  هک  تسا  نیا  يارب  دربیم  هاـنپ  ادـخ  هب  درکیم  توعد  نادـب  ار  فسوی  اـخیلز  هچنآ  زا  رگا  هک  نیا  3 ـ 

دندرگیمن . نمیا  ناشراگدرورپ  ربارب  رد  دنوشیمن و  تیاده  شیوخ  تداعس  يوس  هب  دنوشیمن و  راگتسر 
عفن و زا  شدوخ و  زا  يزیچ  کـلام  دوخ  تسا و  ناحبـس  يادـخ  شیوخ ، بر  تیبرت  تحت  رد  كوـلمم و  ینعی  بوـبرم  وا  هک  نیا  4 ـ 
رد تهج  نیمه  هب  دهد و  شماجنا  وا  هک  دشاب  هتـشاد  تسود  ادخ  ای  دشاب و  هتـساوخ  وا  يارب  ادخ  هک  ار  هچنآ  رگم  تسین ، دوخ  ررض 

منکیمن يراک  نینچ  نم  تفگن : داد و  باوج  هیانک  روط  هب  ُهّللاَذاعَم »  » نتفگ اب  درکن و  در  ار  وا  داهنشیپ  حیرص  ظفل  اب  وا  داهنشیپ  خساپ 
.... نآ لاثما  ای  وت و  رش  زا  مربیم  هانپ  ادخ  هب  ای  موشیمن و  بکترم  یهانگ  نینچ  ای  و 

كرش  يوب  دوخ  هک  دوب ، هدرک  تابثا  ياهوق  لوح و  دوخ  يارب  تفگیم  نینچ  رگا  نوچ 
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تیبوبرم تا  ــ بثا ما  ـــ قم رد  ار  ــ یز ت  ــ ـشاد ــ بیع ن نیا  درک و  يداـی  دوخ  زا  َياوـثَم » َنَسْحَا  یِّبِر  ُهَّنِا   » هلمج رد  اـهنت  دراد . ار  تلاـهج  و 
دوب . دو  ــ زا خ ــ ین ت و  ــ لذ رب  دیکأت  دوخ و 

یِّبِر ُهَّنِا  : » تفگ وا  َياو » ــ ْثَم ـی  مَر ــ ِْکا  » دوـب هتفگ  زیزع  هک  نیا  اـب  درب ، راـک  هب  ار  ناـسحا  هملک  مارکا ، ياـج  هب  ت  ــ هج ن  ــ یمه هب  ا  ــ نیع
تسا . هدیباوخ  تمظع  تیصخش و  مار و  ــ تحا يانعم  مارکا  رد  نوچ  َياوثَم » َنَسْحَا 

تقیقح رد  یلو  تـسا ، هدـش  عـقاو  ود  نآ  ناـیم  هـک  هدوـب  یجراـخ  قاـفتا  کـی  زیزع  رـسمه  فـسوی و  هـعقاو  دـنچ  ره  هاـتوک ، نـخس 
ره دـناهدرک ، هزرابم  مه  اب  فسوی  رـس  رب  قشع  عون  ود  نیا  تسا و  هداـتفا  قاـفتا  یناویح  قشع  یهلا و  بح  ناـیم  هک  تسا  یـشکمشک 
اب درب  مرجال  تسا ، ياهملک  ره  يالاب  تسد  ُهّللا »  » هملک نوچ  دنناشکب و  دوخ  يوس  هب  ار  فسوی  دـناهدرک  یعـس  فرط  ود  نیا  زا  کی 

ینامسآ  ياهبذج  شوختسد  ماجنارس  فسوی  هدش و  وا 
(161 ( ؟ دوبن يرظان  ادخ  زج  هک  اج  نآ 

( فسوی  / 21 !«) هِْرمَا آیلَع  ٌِبلاغ  ُهّللاَو  : » تسا هدرک  عافد  وا  زا  یهلا  تبحم  هتشگ و  یهلا  و 

فسو هداعلاقرا یـ تردق خـ

ـر یو ـ ـصت هب  ار  نآ  ـر  یز تارا  ــ بع د و بـا  ــ نکیم يروآداـی  دوب ، هدـش  راـچد  فسوی  هک  ار  یبیجع  تخـس و  رایـسب  طیارـش  دـیجم  نآرق 
دشکیم :

درک ، دصق  ار  فسوی  يو  »
دوب ، هدیدن  ار  شیوخ  راگدرورپ  ناهر  ـر بـ گا مه ، فسوی 

دو ، ـــ هدر ب ـــ وا ک د  ـــ صق
م ، ــ ینک رود  وا  زا  ار  يرا  ــ کد ــ ها و ب ـ نگ د تـا  ــ ـن ش ینچ
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( فسوی  / 24 !« ) دوب ام  هدش  صلاخ  ناگدنب  زا  يو  هک 

رد کی  ره  تساهنآ و  هب  فوفحم  ناتساد  نیا  هک  یطیارش  تاهج و  بابـسا و  رد  رظن  ناعما  فسوی و  ناتـساد  نوماریپ  رد  لماک  تقد 
تروص هداـعلاقراخ  قیرط  هب  زج  زیزع  رـسمه  گـنچ  زا  فـسوی  تاـجن  هک  دـهدیم  تسد  هب  ار  اـنعم  نیا  هتـشاد ، تلاـخد  ریثأـت و  نآ 
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 ! یجراخ هعقاو  کی  هب  هدوب تـا  ـر  تشیب ـا  یؤر هب  شتهابش  يرو کـه  هب طـ تسا ، هتفر  ــ گن
تیاهن هب  قبش  توهش و  یسنج و  هزیرغ  نینـس  نیا  رد  ًالومعم  هدوب و  رورغ  هحوبحب  یناوج و  ناوفنع  رد  يدرم  زور  نآ  رد  فسوی  اریز 

. دسریم دوخ  شورخ  شوج و  هجرد 
لامج و اـتداع  تسا و  هدرکیم  شوهدـم  ار  هدـننیب  ره  لد  لـقع و  هک  يروط  هب  هدوب ، عیدـب  یئاـبیز  رد  اـبیز و  یناوج  رگید  يوس  زا  و 
زاـن و رد  قرغ  زیزع  یتنطلـس  راـبرد  رد  مالـسلاهیلع  فسوی  رگید  يوس  زا  دـهدیم ، قوس  سوه  يوه و  يوس  هب  ار  شبحاـص  تحـالم 

تمعن و 
(163  ) فسوی هداعلاقراخ  تردق 

، مراـهچ يوس  زا  درادیم . او  شون  شیع و  ینارـسوه و  هب  ار  یـسک  ره  هک  تسا  یبابـسا  زا  یکی  زین  نیا  دوب و  ساـسح  یتیعقوم  ياراد 
هبخن یطیحم  ره  ناـگرزب  نیطالـس و  مرح  اـتداع  نوچ  دوب ، هداـعلا  قوف  یلاـمج  ياراد  اـنعر و  یناوج  دوـخ  طـیحم  رد  مه  رـصم  هکلم 

دنطیحم . نآ  نایابیز 
يادیـش قشاع و  یئوناب  نینچ  تسا و  هتخاسیم  هریخ  ار  هدننیب  ره  هک  هتـشاد  رایتخا  رد  یـشیارآ  لیاسو  ملـسم ، روط  هب  نیا ، رب  هوالع  و 

تسا . هدش  یناوج  نینچ 
ت و ــ بحم زا  يرا  ــ یـسب قـباوس  میرذـگب ، هک  مه  نیا  زا  تسوا . یئاـبیز  ماد  رد  لد  نمرخ  اهدـص  هک  هتـسب  لد  فـسوی  هـب  یـسک  يرآ 

د . ــ نک ـع  ضا ــ ششهاوخ خ ربارب  رد  ار  يو  هک  تسا  ـی  فا ـق کـ باو نیا سـ دراد و  فسوی  هب  ت  ــ بسن یئار  ــ یذ ــ مار و پ ــ تحا
ناسنا  ضرعتم  هکلب  دنک ، داهنشیپ  شدوخ  ياهراپ  هام  نینچ  یتقو  رگید  يوس  زا 
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رد ار  دوخ  تردـق  هجرد  تیاهن  هدـش و  فسوی  ضرعتم  هک  تساهتدـم  وا  تسا و  رتراوشد  رایـسب  عقوم  نآ  رد  يراد  نتـشیوخ  دوش ،

هدیـشک و دوخ  يوس  هب  ار  وا  هدرک و  ساـمتلا  هدـیزرو و  رارـصا  هکلب  هدرک ، لـالد  چـنغ و  مقر  اهدـص  هتـسب و  راـک  هب  يو  لد  ندوـبر 
تسا ! نور  ــ یب رشب  تقاط  زا  ندرک  ربص  ششک  همه  ـن  یا هدر و بـا  هرا کـ ار پـ شنهار  ـ یپ

هقیلس و فالخ  رب  هدیباتنربرس و  شرـسمه  تاروتـسد  زا  هاگچیه  زیزع  اریز  هدوبن ، روصتم  یعنام  چیه  مه  زیزع  هیحان  زا  رگید ، يوس  زا 
زا ابیز  رصق  کی  رد  ود  ره  کنیا  و  تسا : هتشامگ  شتیبرت  هب  ار  وا  هداد و  صاصتخا  وا  هب  ار  فسوی  ًالصا  تسا و  هدرکن  يراک  وا  يأر 

ار نآ  نا  ـ نکا هک سـ تسا  يو  ــ ی ق ــ عاد کی  دوخ  نیا  دنربیمرـس و  هب  تسا ، مرخ  ياهزادنامشچ  رظانم و  ياراد  هک  یتنطلـس  ياهخاک 
دزاس . لیامتم  توهش  شیع و  هب 

(165  ) فسوی هداعلاقراخ  تردق 
دازآ ياضف  ات  هک  هدا  ــ تفا قا  ــ فتا یقا  ــ طا رد  فسو  ــ هب ی هزیزع  ضرعت  ناتـساد  دراد و  و  ــ رد ت و  ــ ياـهقا ت ــ طا هک  تولخ  رـصق  نیا  رد 
هنزور نیرتکچوک  یتح  هداتفا و  وس  ره  زا  اههدرپ  هدـش و  هتـسب  م  ــ کحم ی  ــ لبق ـه  ـشقن حرط و  اب  همه  هک  تسا  لئاح  يددـعتم  ياهرد 

 ! تسین نایم  رد  يرطخ  لامتحا  چیه  رگید  تسا و  هدنامن  جراخ  هب  مه 
یـشوپ هدرپ  لئاسو  هچنآ  هتـشاذگن و  یقاب  رذـع  ياج  وا  نوچ  تسین ! ر  ــ طخ زا  ـی  لا ــ یئو خ ــ نا ــ ن ب ــ ینچ ه  ــ نیـس ه  ــ ندز ب در  ت  ــ ـسد

تسا . هدر  ــ را ب هب کـ دو ، روصت شـ
وا دوـب و  هدـش  ینیب  شیپ  ینـالوط  ياراوـگ  یگدـنز  کـی  دـیلک  شزورما  هطلاـخم  هکلب  تسین ، راـب  کـی  يارب  وا  اـب  فـسوی  طـالتخا 

تنطلـس و لیبق  زا  شیا  ــ هوزرآ زا  يرا  ــ یـسب ه  ــ ندیـسر ب يارب  یبوخ  هلیـسو  ار  وا  اب  هقـشاعم  هطبار و  نتـشاد  رار  ــ قر ــ نیا ب تسناوتیم 
دهد . رارق  تورث  تزع و 
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بآ ار  تخـس  گنـس  دـنکیم و  ياج  زا  ار  هوک  یئاهنت  هب  کی  ره  هک  دـندوب  هدـنهد  ناکت  يروما  دـش ، هتفگ  هک  یئاـهنیا  همه  سپ ،
! دو ــ ریگو ش ـ لج ـی  طیار نینچ شـ رد  ـد  ناو ــ تب ه  ــ د ک ــ شا ــ ن ب ــ یب رد  هک  تفریمن  رو  ــ صت مه  ـی  عنا ــ چ م ــ یه درکیم و 

 ! دریگیم ار  نامیا  ياج  ـز  یچ هچ 

یکی دتفیب . اهنهد  تسد و  رد  دوش و  شاف  هیضق  هک  نیا  زا  سرت  یکی  دوش  ریگولج  دیایب و  راک  رد  هک  دوب  نکمم  هظحالم  دنچ  ارچ ؟
دشاب : زیزع  هب  تبسن  یتنایخ  لمع  هک  نیا  مه  یکی  و  دروخبرب . فسوی  یگداوناخ  تیثیح  هب  هک  نیا  رگید 

نمیا  تهج  نیا  زا  ًالماک  فسوی  میدرک ، هراشا  ًالبق  هک  هیضق ، ندش  شاف  هلئسم  1 ـ 
(167  ! ) دریگیم ار  نامیا  ياج  زیچ  هچ 

هکنانچمه دوب ، ناسآ  نآ  ندرک  لیوأت  ریـسفت و  هاشداپ ، کی  يارب  داتفایم ، نوریب  هدرپ  زا  نآ  زا  ياهشوگ  مه  یـضرف  هب  تسا و  هدوب 
ذوفن وا  رد  نانچنآ  شرـسمه  يرآ  دروخن ، ناکت  بآ  زا  مه  بآ  درک و  ار  لیوأت  نیمه  فسوی  اب  شرـسمه  هدوارم  ندش  شاف  زا  دـعب 

درک فسوی  هجوتم  ار  هذخاؤم  تقیقح  نتخاس  بولقم  اب  هکلب  دروخنرب ، ياهذخاؤم  نیرتمک  هب  درک و  شایـضار  دوز  یلیخ  هک  تشاد 
 . تخادنا شنادنز  هب  و 

نینچ تسناوتیم  تیثـیح  هلئـسم  رگا  اریز  دوبن ، عناـم  مه  نآ  هک  تسا  فسوی  یگداوناـخ  تیثـیح  هب  عوضوم  دروـخرب  مود ، هلئـسم  2 ـ 
ناشیا هک  نیا  اب  دـشن ؟ ریگولج  دوب  انز  زا  رتگرزب  یلیخ  هک  یتیانج  زا  ار  ناشیا  تشادـن و  فسوی  ناردارب  رد  ارچ  دـشاب ، هتـشاد  يرثا 
تفارـش تیثـیح و  هک  مینیبیم  یلو  دنتـشادن ، فـسوی  اـب  یقرف  چـیه  تهج  نیا  رد  دـندوب و  بوـقعی  قحـسا و  مـیهاربا و  نادـنزرف  مـه 

دشن . ناشیا  یشکردارب  زا  عنام  یگداوناخ 
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دـنتخادنا و هاچ  رد  ار  وا  رگید  یتاظحالم  هب  هکلب  یگداوناخ  تفارـش  رطاخ  هب  هن  سپـس  دنـشکب و  ار  وا  دـنتفرگ  مزاج  میمـصت  تسخن 
ـا شـد نیبا ه نـ ــ یر زا گـ نا کـه  ـ نچنآ دندر ، ــ وا ک راد  ــ غاد ار  اد  ر خـ ــ بمغیپ بو  ــ قعی لد  دندروآرد و  ششورف  ضرعم  رد  ناگدرب  نوچ 

!
هب یعامتجا و  نیناوق  ماکحا و  زا  یکی  تنایخ  تمرح  اریز  دوش  عنام  یطیارش  نینچ  رد  تسناوتیمن  زین  نآ  تمرح ، تنایخ و  هلئسم  3 ـ 

باکترا تروص  رد  هک  دراد  مارتحا  اجنآ  ات  ینوناـق  نینچ  هک  تسا  مولعم  دراد و  لاـبند  هب  هک  تسا  یتازاـجم  نآ و  ءوس  راـثآ  رطاـخ 
یتنایخ زا  هیرجم  هوق  رگا  اما  دشاب و  لداع  تموکح  عامتجا و  هیرجم  ياوق  هطلـس  تحت  رد  ناسنا  هصالخ ، دـیآ و  نایم  هب  تازاجم  ياپ 

ـب کتر ای مـ دنک و  در  یلیبسریز  هدرک و  یـشوپمشچ  تلادع  زا  دش  رادربخ  رگا  ای  دشابن و  رادربخ  نآ  زا  ًالـصا  ای  دشاب و  هتـشاد  تلفغ 
دنامیمن . نیناوق  هنوگنیا  يارب  يرثا  چیه  رگید  دور ، نور  ـ یب وا  ـه  طلس ـت  حت زا 

(169  ! ) دریگیم ار  نامیا  ياج  زیچ  هچ 
هب نامیا  ینعی  دـیحوت  لصا  رگم  تسا ، هتـشادن  دـبرچب  يوق  لماوع  همه  نیا  رب  دوش و  شـسفن  ریگولج  هک  یعنام  چـیه  فسوی  نیاربانب 

يارب تشگنا  رـس  کی  ردـق  هب  ی  ــ ئا ــ ش ج ــ لد رد  دو و  ــ هدر ب ــ لو ک ــ غـشم ار  وا  ب  ــ لق ر و  ــ ار پ وا  دوجو  هک  ياهیهلا  تبحم  ای  ادـخ و 
دوب . ـه  تشاذ ـ گن یلاخ  ادخ  ریغ 

 ! دهدیم تسد  هب  ار  نآ  فسو  نا یـ ـ تساد رد  تقد  ـم  یتفگ یتقیقح کـه  نآ  دوب  نیا  يرآ ،
 ! ـد شن کیدز  ها نـ ـ نگ وا بـه 

دزاسیم . راکشآ  مالسلاهیلع  فسوی  یگدنز  ساسح  تاظحل  زا  ار  يرتبلاج  تاکن  ریز  تایآ  ءزج  ءز بـه  ـه جـ علاطم
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دو : ـ مر ـ فیم هک  ياهیآ  رد 
در ، ـــ فسو ک دصق یـ يو  »

وا زا  ار  يرا  ــ کد ها و بـ ـ نگ تـا  ـن شـد ، ینچ دو ، ــــ هدر ب وا کـ د  ــ صق دو ، ــ هد ب ــ ید شیو نـ را خـ ـ گدرور نا پـ ــ هر ر بـ ــ گا م ، ــ ـف ه ـسو ــ ی
ـم ،  ید ــ نادر ـ گر بـ

( فسوی /24 ....« ) دوب ام  هدش  صلاخ  ناگدنب  زا  يو  هک 
. كانلوه ـه  صمخم نآ  زا  فسو  تا یـ ـ جن یگنو  ـ گچ تسا بـه  هرا  ـ شا تسین کـه  ـی  کش

هب تساوخیم و  زیزع  رـسمه  هک  هچنآ  زا  تسا  فسوی  تاجن  فسوی ، زا  ءاشحف  ءوس و  ندنادرگرب  هب  دارم  هک  دیآیمرب  هیآ  قایـس  زا 
درکیم . تولخ  هدوارم و  يو  اب  نآ  هب  ندیسر  رطاخ 

هک  دوشیم  نیا  هب  ... میدنادرگرب " ات  دش  نینچ   " ترا ـ بع يا  ـ نعم ـت  شگر پـس بـ
(171  ! ) دشن کیدزن  هانگ  هب  وا 

زا دید ، شراگدرورپ  ناهرب  زا  هک  هچنآ  هلیسو  هب  ار  شءاشحف  يدب و  ام  دوب ، ام  صلخم  ناگدنب  زا  هک  یئاجنآ  زا  مالـسلاهیلع  فسوی 
. دوب شراگدرورپ  ناهرب  ندید  اهنت  دینادرگرب  فسو  زا یـ ار  ءا  ـ شحف ءو و  نآ سـ ـه  لیسو هب  ادخ  هک  یببس  دش  مولعم  سپ  میدنادرگرب . وا 
دنامیمن و يزیچ  میئوگیم  هک  نیا  و  دوش . تیـصعم  بکترم  فسوی  هک  دـنامیمن  يزیچ  تقیقح  رد  هک  دوشیم  نیا  انعم  قوف  هیآ  رد 
، نیارباـنب دوشیمن . لامعتـسا  تسا ، عناـم  هب  نورقم  هک  يدراوم  رد  زج  دـصق "  " هملک هک  تسا  نیا  يارب  درکیم ، تیـصعم  میئوگیمن 
، ندش کیدزن  دـشیم و  باکترا  هب  کیدزن  تفرگیم و  میمـصت  هکلب  دـشیمن  تیـصعم  رد  عقاو  دـیدیمن  ار  شراگدرورپ  ناهرب  رگا 

هتفگن میزاس "و  رود  وا  زا  ار  ءا  ـ شحف ءوس و  ات  : " هک تسا  هدومرف  هدرک و  هراشا  هتکن  نیمه  هب  یلاعت  يادخ  اذل  تسا و  باکترا  زا  ریغ 
." میزاس رود  ءاشحف  ءوس و  زا  ار  وا  ات   " هک

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 172)
هب دارم  و  تسا . نآ  هب  ل  ــ یم ها و  ــ نگ رب  م  ــ یمـصت ءوـس "  " هب دار  ــ میئو م ــ گب ه  ــ تسا ک نآ  رتبسا  ــ نم هک  دوـشیم  نـشور  اـج  نـیا  زا 

راگدرورپ ناهرب  رگا  یلو  دش ، شکیدزن  هن  درک و  ار  راک  نیا  هن  مالـسلاهیلع  فسوی  سپ  تسانز . لمع  ینعی  هشحاف  باکترا  " ءاشحف "

دو . بکتر شـ هک مـ د  ــ شیم ـک  یدز ــ د ن ــ یدیمن ار  دو  ــ خ
(173  ! ) دشن کیدزن  هانگ  هب  وا 

؟ داد تا  ـ جن ار  ـف  سو هک یـ یناهرب  و ...

د : ــ یا ــ مر ــ فیم ش  ــ میر ـــ نآر ک ــــ رد ق لا  ــــ عتم ياد  ــــ خ
دوبیمن ، ار  شراگدرورپ  ناهرب  وا  ندید  رگا  هک  مروخیم  مسق  «و 

( فسوی  / 24 !« ) ـد نک ـت  با ـ جا ت ، ــ ساو ــ خیم هک  ه  ــ چنآ رد  ار  وا  هک  دو  ــ ک ب ــ یدز ــ ن
تنطلس یمدآ  بلق  رب  ناهرب  تروص  نیا  رد  هچ  دشاب ، روآنیقی  هک  تسا  یببس  نآ  زا  دوصقم  تسا و  ناطلـس  يانعم  هب  ناهُْرب "  " هملک

، هدـیمان ناهرب  ار  تجح  لیلد و  رگید  ياـج  رد  تسا . روآنیقی  هزجعم  هک  نیا  يارب  دـمانیم ، ناـهرب  ار  هزجعم  دـیجم  نآرق  ًـالثم  دراد .
مکاح  اهلد  رب  هتخاس و  نشور  ار  قح  هک   ، تسا ینیقی  تجح  لیلد  هک  تسا  نیا  يارب 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 174)
دراذگیمن . یقاب  دیدرت  ياج  دو و  ـ شیم

لیاسو زا  یکی  لاح  ره  هب  نکل  هدوب ، هچ  هک  هدرکن  نشور  شدیجم  مالک  رد  دنچ  ره  دید  دوخ  راگدرورپ  زا  فسوی  هک  یناهرب  نآ  اما 
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نیا رب  تلالد  دنکیم ، تاجانم  دوخ  يادخ  اب  هک  اج  نآ  فسوی ، مالک  تسا . هدـنامن  یقاب  یتلالـض  لهج و  رگید  نآ ، اب  هک  هدوب  نیقی 
 / 33  ! ") مدر ـ گیم ناگـشیپ  تلاهج  زا  موشیم و  ناشیا  لـیام  ینادر ، ـ گنر نم بـ زا  ار  ناـشگنرین  رگا  : " دـیوگیم هکاـج  نآ  دراد ، اـنعم 

( فسوی
لاعفا هدـسفم  تحلـصم و  حـبق و  نسح و  هب  ملع  ینعی  فراعتم  ياهملع  لیبق  زا  هدربماـن  ببـس  هک  تسه  زین  نیا  رب  لـیلد  دوخ  نیمه  و 
نامه دید ، دوخ  راگدرورپ  زا  فسوی  هک  یناهرب  نآ  انیقی  سپ  دوشیم ، عمج  تیـصعم  تلالـض و  اب  یهاگ  اهملع  هنوگنیا  اریز  هدوبن ،

ملع  زا  یعون  نآ  دهدیم و  ناشن  دوخ  صَلُخم  ناگدنب  هب  ادخ  هک  تسا  یناهرب 
(175 ( ؟ داد تاجن  ار  فسوی  هک  یناهرب  و ...

هب لـیم  هجو  چـیه  هب  رگید  هک  دو  ـ ـشیم داـقنم  عیطم و  ناـنچ  نآ  ندـید  اـب  یمدآ  سفن  هک  تسا ، یندـید  دوهـشم و  نیقی  فوـشکم و 
دنکیمن . تیصعم 

نا ـ شیا زا  ار  یئا  ـ شحف ءوس و  ره  ناحبس  دنوادخ  تسادخ و  صلخم  ناگدنب  همه  نأش  ادخ  ناهرب  ندید  هک  دوشیم  رهاظ  هفیرش  هیآ  زا 
ناشن ناشیا  هب  ادخ  هک  ناهرب  نآ  رطاخ  هب  دـننکیمن ، مه  ار  نآ  دـصق  دـنوشیمن و  یتیـصعم  چـیه  بکترم  هجیتن  رد  ـد و  نادر ـ گی ـ مر بـ

زا هن  اـما  تسا  نیقی  ملع و  شاهجیتـن  هک  تسا  لـماع  کـی  ناـهرب  ـن  یا هک  دـیآیمرب  زین  و  یهلا ! تمـصع  زا  تـسا  تراـبع  نآ  هداد و 
(1 ! ) یلومعم فراعتم و  ياهملع 

 . 186 21 ص :  نازیملا ج :  - 1
مالسلاهیلع فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 176)

اهتسد ندیرب  ات  نهاریپ  ندش  هراپ  زا 

( فسوی  / 25 ....« ) َو ٍُربُد  ْنِم  ـُه  َصیمَق ْتَّد  َو َقـ َبا  ـ ْبلا ـا  َقَبَتْسا َو  »
هتـساوخیم فسوی  ینعی  تسا . هدوب  فلتخم  روظنم  ود  هب  رد ، رـس  رب  فسوی  اخیلز و  هقباـسم  هک  نیا  زا  دراد  تیاـکح  قوف  هیآ  قاـیس 

زاب زا  دناسرب و  رد  هب  رتدوز  ار  دوخ  هدرکیم  یعـس  اخیلز  دنک و  رارف  اخیلز  گنچ  زا  هدومن و  زاب  ار  نآ  دـناسرب و  رد  هب  رتدوز  ار  دوخ 
هتفرگ ار  وا  نهاریپ  ا  ــ خیلز د و  ــ ینا ــ ـسر رد  ه  ــ رتدوز ب ار  دوخ  فسوی  یلو  دوش . لیان  دوخ  دوصقم  هب  دیاش  ات  دیامن  يریگولج  شندش 

نیا  درک و  هراپ  نیئاپ  هب  الاب  زا  ار  وا  نهاریپ  هجیتن  رد  دسرن و  رد  هب  شتسد  هک  دیشک  دوخ  فرط  هب  رس  تشپ  زاو 
(177  ) اهتسد ندیرب  ات  نهاریپ  ندش  هراپ  زا 

ت . ــ سا هدو  ــــ يو ب زا  ند  ــــ رود ش اخیلز و  رارف  لاح  رد  هک  ت  ــ هج ن  ــ یمه هب  ر  ــ گم دشیمن  هراپ  لو  فر طـ زا طـ ـن  هار ـ یپ
رد و مد  ـز  یز دو عـ ـ جو تسا و  ـه  تفر دو گـ ــ هب خ ار  قـیقحت  هـسلج  تروـص  هدوارم  سلجم  دـندروخرب  اـخیلز  رهوـش  هـب  هـک  نآ  زا  دـعب 

ت . ــــ سا هدروآ  د  ـــ ید ــ ار پ بال  ـــ قنا نیا  تئیه ، تلاح و  ن  ــ یا هب  ار  ود  نآ  ند  ــ ید
د : ـــ نکی نا مـ ــ یب ار  نآ  يار  ــ جا ــــ بال و م ــ قنا ـن  یا ـد ، عب ه  ــ یآ ـج  نپ قو و  ــ ه ف ـــ یآ

ـد ، ند ـ یود رد  يو  یپ هـم سـ زا  »... 
دیرد ، بقع  زا  ار  فسوی  نهاریپ  وا 

د . ــ نتفا رد یـ تشپ  ار  شر  ـ هو و شـ
د ، ـــ نک د  ــ د ب ــ صق ناد تـو  ـ نا ی کـه بـه خـ ـــ سک ياز  ـــ س - 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 178)
 ! دنیبب زیگناملا  یباذ  ــ ای ع دوش  ـی  ناد ــ نز هک  تسین  نیا  زج 
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 ! ت ــ ساو ــ ما خ ــ ن ک ــ زا م يو  - 
ت : ـــ فگ دو ، ـــ ر ب ـــ ضا ـــ ه ح ـــ نز ک نا  ـــــ سک زا  ی  ـــ کی
هد ، ـــ هد ش ــ یرد و  ــــــ لج زا  ـف  سو ــ ـن ی هار ـــ یپ ر  ــــ گا - 
 ! ت ــ سو ــ گغورد ف  ــ سو ــ د و ی ـــ یو ـــ گی ــ ت م ــ سار نز 
هد ، ـــــ هد ش ــــ یرد ب  ــ قع زا  يو  ن  ـــ هار ــــ یپ ر  ــــــ گا و 
 ! ت ــــ سو ــ گتسار ف  ــ سو ـــ د و ی ـــ یو ـــ گی ـــ غورد م نز 

تفگ : دوب ، هدش  هدیرد  بقع  زا  هک  دید  ار  وا  نهاریپ  نوچ  و 
تسا ، نا  ــ نز گ  ــ نر ـ ین زا  ن  ــ یا - 

 ! تسا میظع  نانز  گنرین  هک 
(179  ) اهتسد ندیرب  ات  نهاریپ  ندش  هراپ  زا 

 ! ریگب هدیدن  ار  نیا  فسو  یـ - 
! هاو ــــــ خب شزر  ـــــ مآ دو  ــ ها خ ـــــ نگ زا  نز  يا  و 
( فسوی ات 29 /   25 !« ) ياهدو ــ را ب ـ کاطخ و  ــ کـه ت

ار وا  شر  ـ هو ـ ـش ـد  یاب تسا و  هد  ـ ـش وا  ضرعتم  هک  هدومن  تیاکـش  فسوی  زا  هدرک و  یتسدشیپ  زیزع  رـسمه  هک  دنهدیم  ناشن  تایآ 
 ! زیگناملا باذع  ای  نادنز  ـد -  نک تازا  ـ جم

تازاجم هرابرد  ار  ینالقع  یمومع و  مکح  کی  هیانک  روط  هب  هکلب  درکن و  حیرصت  هتفای ، نایرج  هچنآ  هیـضق و  لصا  هرابرد  چیه  نکل 
یباذع ای  نادنز  زج  دنک  زواجت  دصق  وت  رـسمه  هب  هک  یـسک  رفیک  : » تفگ دیـشک و  شیپ  دـنک ، ءوس  دـصق  رادرهوش  ینز  هب  هک  یـسک 

زا دوصقم  هک  دربن  شدوخ  زا  مه  یمـسا  نینچمه  تسا و  هدرک  يدـصق  نینچ  وا  هک  دربـن  فسوی  زا  یمـسا  اـج  نیا  و  تسیچ »؟ تخس 
یمسا  زین  متسه و  نم  دوخ  وت  رسمه 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 180)
سیدـقت زیزع و  ربارب  رد  بدا  تیاـعر  روظنم  هب  اـهنیا  همه  تسا . هدوب  رادرهوش  نز  اـب  اـنز  دـصق  نآ  هک  دربـن  ءوس  دـصق  عوـن  زا  مه 

تسا . هدوب  وا  تحاس 
وا هب  قشع  زا  هدنکآ  شلد  هک  دوب  نیا  يارب  تشاذگ  ددرم  تخـس  باذـع  نادـنز و  نایم  هکلب  درکن  نییعت  یعطق  مه  ار  تازاجم  رگا  و 

یعطق رد  هک  تشاد  جرف  دـیما  عون  کـی  ماـهبا  رد  اریز  دـنک ، نییعت  ار  یکی  یعطق  روط  هب  هک  دادیمن  هزاـجا  هقـالع  قشع و  نیا  دوـب و 
نکلو دـشاب ، هدرک  يریبـعت  نینچ  یتسیاـبیمن  وا  دوب و  هذـخاؤم  رب  کـیرحت  عوـن  کـی  دوـخ "  لـها   " هب ریبـعت  نکلو  تشادـن ، ندوـب 

دمآشیپ نیا  زا  یلیخ  هک  دـنک  نیا  هب  رهاظت  ریبعت  نیا  ات  تساوخیم  وا  زا  دوب و  زیزع  شرهوش  رب  هعدـخ  رکم و  ریبعت  نیا  زا  شروظنم 
دیاین . رب  وا  هذخاؤم  ماقم  رد  دمهفن و  ار  هیضق  تیعقاو  شر  ـ هوش ات  تسا ، فسأتم 

دنک ، فر  ـ صنم شدو  ندر خـ هذ کـ ـ خاؤ زا مـ ار  ز  ــ یز ــ ـد ع ناو ـ تب ر  ــ گا در  ـ کیم ـر  کف
(181  ) اهتسد ندیرب  ات  نهاریپ  ندش  هراپ  زا 

ت. ــ سا نا  ــ سآ ف  ـــ سو ـــ هذ ی ـ خاؤ ـــ زا م شندر  فر کـ ـــ صنم

 ! درک نایب  ار  تقیقح  فسوی 

و ــ لج ز  ــ ین دـشاب و  هدرک  ار  بدا  تیاـعر  هک  نیا  يارب  درکن  نخـس  هب  اد  ــ تبا د  ــ ید رد  تـشپ  ار  ز  ــ یز ــ ی ع ــ تقو مالـسلاهیلع  ف  ــ ـسو ــ ی
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هب ار  ر  ــ یـصقت در و  ــ ار ک را  ــ ن ک ــ یمه وا  د  ــ ید ی  ــ تقو ی  ــ لو ت ، ــ فر ــ گن در ، ــ کیم دادـملق  مرجم  رـصقم و  ار  وا  هـک  نـیا  زا  ار  ا  ــ خیلز
درک "! ءوس  دصق  نم  هب  تبسن  وا  : " هک دیوگب  ار  تقیقح  دش  راچان  ت ، ــ خاد ــ نا يو  ندر  ــ گ

هک نیا  فسوی و  رطاخ  نانیمطا  سفن و  نوکـس  رب  دنکیم  تلالد  هتفرن ، راک  هب  نآ  رد  یمـسق  دیکأت و  چـیه  هک  فسوی -  راتفگ  نیا  و 
نادب  نیا  تسا و  هدرکن  یقلمت  چیه  دنک ، يربم  ار  دوخ  دنک و  عافد  دوخ  زا  هتساوخیم  نوچ  تسا و  هتخابن  ار  دوخ  هجو  چیه  هب  يو 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 182)
يو ه  ــ ـی هـم کـه ب تمهت نآ  زا  ـد و  یـسر ـ تی ـ من اخیلز هـم  زا  تشادـن و  غارـس  تشز  لـمع  فـالخ و  نیرتمک  دوخ  رد  هک  تسا  تهج 

ت ــ ـشاد نانیمطا  دوب و  هدر  ــ پـس اد  ــ ار بـه خ دو  ــ خ ـُه » ّللا َذا  ـ عَم  » ـن تفگ نا بـا  ـ یر ـن جـ یا زا  ـ غآ رد  وا  نو  ــ چ ـت ، ـشاد ـی نـ کا دو بـ هدز بـ
! دنکیم شظفح  اد  ــ ه خ ــ ک

؟ داد تداهش  فسوی  عفن  هب  یسک  هچ 

ـت : فگ دو ، ــ ـر ب ضا ه حـ ــ نز ک ناسک  زا  ـی  کی »
دو ، ــ هد ش ــ یرد ـو  لج زا  فسو  نهار یـ ـ یپ ـر  گا - 
 ! ـت سوگغورد فسو  ـد و یـ یو ـ گیم ـت  سار نز 

(183 ( ؟ داد تداهش  فسوی  عفن  هب  یسک  هچ 
دشاب ، هد  هدیرد شـ بقع  زا  فسوی  نهاریپ  رگا  و 

( فسوی 26 و 27 /  !« ) ـت سو ـ گتسار ـف  سوی دیوگیم و  غورد  نز 
تسا . هدوب  اخیلز  لها  زا  دهاش  نیا  هک  نیا  رب  دراد  تحارص  نآرق 

هراوهگ و رد  یکدوک  هدربما  دهاش نـ هک  هدمآ  مه  تنس  لها  تایاور  زا  یخرب  رد  مالسلاهیلع و  تیب  لها  قیرط  زا  یمالسا  تایاور  رد  )
تسا ). هدوب  اخیلز  ناسک  زا 

ار ياهجیتن  هک  يرکف ، دوب  یلیلد  یلقع و  دوب  یناـیب  دروآ ، تداهـش  ناونع  هب  دـهاش  نیا  هچنآ  هک  تسا  نیا  تسا ، لـمأت  ياـج  هچنآ 
ینایب زا  تسا  ترابع  تداهـش  اریز  دنیوگیمن  تداهـش  افرع  ار  يزیچ  نینچ  رگید و  فرط  ررـض  هب  فرط و  ود  زا  یکی  عفن  هب  دهدیم 

دشا . هتشادن بـ هدنیوگ  لقع  رکف و  هب  يدانتسا  چیه  دشاب و  سح  کیدزن بـه  ای  سح و  هب  دنتسم  هک 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 184)

دیآ نابز  هب  هزجعم  باب  زا  رگا  كدوک  نوچ  هراوهگ ، رد  دوب  یکدوک  مالک  نیا  هدنیوگ  دناهتفگ  هک  دوشیم  دـیئأت  یتایاور  اج  نیا  زا 
نایب یمالک  نینچ  دـنکیمن ، لامعا  لمأت  رکف و  شراـتفگ  رد  كدوک  نآ  دوخ  دـنک و  دـیئأت  ار  فسوی  ياـعدا  وا  هلیـسو  هب  دـنوادخ  و 

 ! لوق هن  تسا ، تداهش 
فسوی نهاریپ  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  دوشیم و  زاب  نآ  هرگ  لح و  فالتخا  نیا  لکشم  هک  درک  هراشا  یلیلد  هب  دوخ  راتفگ  اب  دهاش  نیا 

یکی وگتـسار و  یکی  اـخیلز  فسوی و  زا  هک  نیا  رد  هچ  تسا ، ناـیوگغورد  زا  فسوی  دـیوگیم و  تسار  اـخیلز  هدـش  هدـیرد  وـلج  زا 
هرجاـشم مه  يور  هب  ور  اـخیلز  وا و  هک  نیا  رب  درکیم  تلـالد  ولج  زا  فسوی  نهاریپ  ندـش  هراـپ  تسین و  یفرح  تسا ، هدوـب  وـگغورد 

فسوی  ندرگ  هب  ریصقت  ارهق  دناهدرک و 
(185 ( ؟ داد تداهش  فسوی  عفن  هب  یسک  هچ 

اخیلز ـت و  ـسا هدو  رارف بـ لاح  رد  فسوی  هدرکیم و  بیقعت  ار  وا  اخیلز  ارهق  دشاب ، هدش  هراپ  رـس  تشپ  زا  يو  نهاریپ  رگا  یلو  دوبیم .
. تسا نشور  دوخ  نیا  دتفایم و  ا  ــ خیلز ندر  ــ ـر بـه گ یصقت سپ  هد ، ــ یرد ار  وا  نهار  ــ یپ دشکب ، دوخ  يوس  هب  ار  يو  هتساوخ 

یعوضوم ریسفت   ) ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز 
( نازیملا
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رصم زیزع  تواضق 

ت : ـــ فگ دو ، ــ هد ب ــ هد ش ــ یرد ب  ــ قع زا  ه  ــــ د ک ــــ ید ار  وا  ن  ــــ هار ـــــ یپ نو  ـــــ «و چ
 ! ت ــ سا نا  ــ نز ا  ــــ مش گ  ــ نر ــــ ین زا  ن  ــ یا  ـ

( فسوی  / 28 !« ) تسا میظع  نانز  امش  گنرین 
زا  هیضق  نیا  تفگ : هدش ، هراپ  شرس  تشپ  زا  هک  دید  ار  فسوی  نهاریپ  زیزع  یتقو 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 186)
 ! تسا بیجع  گرزب و  ـی  لیخ اهامش  رکم  هچ  تسا ، نانز  امش  صوصخم  هک  تسا  يرکم 

زا لمع  نیا  هک  دـنک  نیا  رب  تلالد  هک  دوب  نیا  يارب  دوب ، اخیلز  راک  اهنت  دـمآشیپ  نیا  هک  نیا  اب  داد ، نانز  همه  هب  ار  دـیک  تبـسن  رگا 
هرابود هد و  ـ ناو م خـ ــ یظع ار  نا  ــ نز ه  ــ مه دـیک  تهج  نیمه  هب  تسا و  فورعم  نانز  دـیک  یناـنز و  هرمز  زا  هک  دز  رـس  وت  زا  تهج  نآ 

( فسوی  / 28 !« ) ٌمیظَع َّنُکَْدیَک  َّنِا  : » تفگ
نادرم بلج  يارب  نانز  رد  یلو  هداد ، رارق  ار  نانز  هب  تیبوذجم  لیم و  اهنت  نادرم  رد  دنوادخ  مینادیم ، همه  هک ، تسا  تهج  نادـب  نیا 

ار نانآ  ياهلد  دوخ  زیمآرحـس  راوطا  ناّتف و  ياههولج  اب  دـنبای و  هار  نادرم  لد  قامعا  ات  هک  هدادرارق  یلیاسو  اهنآ  ندرک  بوذـجم  و 
نیا ،و  دـنناشکب دوخ  ياهتساوخ  يوسهب  دنـشابن  هجوتم  مه  ناشدوخ  هک  یئاـههار  زا  ار  ناـشیا  دـنیابرب و  ار  ناـشلقع  دـنزاس و  رخـسم 

ءوس  هدارا  ،و  دیک نامه 
(187  ) رصم زیزع  تواضق 

. درک مکح  شرسمه  ـه  یلع فسو و  عفن یـ هب  هدش  هراپ  بقع  زا  فسوی  نهاریپ  دید  یتقو  زیزع  هک  تسا  نیا  هیآ  دافم  و  تسا .

زیزع يراکیفخم 

هب د و  ــ نک ضار  ــ عا ه  ــ یـضق ن  ــ یا زا  هـک  داد  رو  ـ تـسد فـسو  بـه یـ در ، يرواد کـ ـا  خیلز ـه  یلع فـسو و  عـفن یـ نآ کـه بـه  زا  ـد  عب ـز  یز عـ
ـد . یا ـ من را  ـ فغتسا هدر  هک کـ یها  ــ نگ زا  ات  داد  روتسد  زین  شرسمه 

فر ــ يد ح ــ حا ه  ــ در و ب ــ یگب هد  ــ یدا ــ ار ن ه  ــ یــضق اــت  داد  را  ــ هنز ار  ف  ــ ــسو ــ هداد و ی خر  ه  ــ در ک ــ يد ک ــ مآش ــ یپ هـب  هرا  ــ ــشا وا 
 ! دزا ـــ سن شا  ــ ار ف نآ  د و  ـــ نز ــ ن

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 188)
رد مینیبیم  هکنانچمه  تفریمن . راـظتنا  وا  زا  مه  نیا  زج  دـشاب و  هتفگ  یـسک  هب  ار  بلطم  نیا  فسوی  هک  دـیآیمنرب  ینآرق  تاـیآ  زا 

ـی لو دنک . نایب  ار  بلطم  قح  دش  راچان  مه  وا  درک و  ـم  هتم ار  وا  ـا  خیلز نآ کـه  در تـا  ـ بن هدوار  ناتساد مـ زا  یمسا  رصم  زیزع  اب  دروخرب 
!؟ دنا ــ میم ی  ــ فخم ه ، ــ تشاد ه  ــ مادا نا  ـ نچمه شیپ  ا  ــ هتد ــ زا م هک  ینا  ــ تساد ایآ 

دو ؟ ـ شی موتکم مـ ـت ، سا هدر  قاط کـ ار  شتقاط  بلس و  وا  زا  ار  كاروخ  باو و  ـا کـه خـ خیلز نازو  ـق سـ شع نآ  و 
شر ـــ یا ـ ظن ا  ــ هرا ـــ ر ب ـــ صم یفار  ــ ـشا نا  ــ نز ـه  نر ـ گو ت )، ــ ـسا هد  ــ ید ز  ــ یز ــ ار ع شرا  کی بـ و   ) هدا ـ تفا قا  ـ فتا رر  ــ کم ه  ــ ـی ک نا ــ تـساد

 ! د ـــ نا ـــ مب رو  ــ تسم ی و  ــ فخم تسین  لو  ــ قعم د ، ــ ناهد ــ ید ار 
تسا ، هدوب  یتریغیب  درم  زیزع  هک  نیا  رب  دنکیم  تلالد  هفیرش  هیآ  دناهتفگ  اهیضعب 

(189  ) زیزع يراک  یفخم 
(1 . ) تسا هتشاد  تسود  ار  شرسمه  یلیخ  وا  هک  دوشیم  هدافتسا  هفیرش  هیآ  زا  میئوگیم  هکلب  مینزیمن  ار  فرح  نیا  ام  نکل 

یعوضوم ریسفت   ) ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز 
( نازیملا
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 . 225 21 ص :  ناز ج :  ـــــــــــ یملا - 1
مالسلاهیلع فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 190)

ـر هش رد  ـا  خیلز ـق  شع ياد  را صـ ـ شتنا

ِۀَنیدَْملا ».... ِیف  ٌةَوِْسن  َلاق  َو  »
د : ـــ نتفگ ی  ــ نا ــ نز ر  ـــ هش رد  »

تسا ، هدش  وا  هتفیرف  هک  دهاوخیم ، ماک  شیوخ  مالغ  زا  زیزع  رسمه 
( فسوی  / 30 !« ) م ـــ ینیبی ــ را م ــــ کشآ ی  ــ هار ــــ مگ رد  ار  وا  ا  ــ م

دا . ـ تفا قا  ـ فتا ـز  یز ـه عـ نا رد خـ تسا کـه  فسو  ـر بـا یـ صم نا  ـ نز راد  ـ ید نا  ـ تساد ضر  ـ عتم نآ  زا  ـد  عب ـه  یآ جنپ  ـه و  یآ نیا 
مه  هیضق  عبط  اب  دنکیم و  دیئأت  زین  لاح  نیارق  دهدیم و  ناشن  هیآ  رد  تقد  هچنآ 

(191  ) رهش رد  اخیلز  قشع  يادص  راشتنا 
ادیپ راشتنا  رهش  رد  ربخ  اجیردت  تفای ، نایاپ  اهدونش  تفگ و  نآ  زیزع و  اب  فسوی  دروخرب  ناتـساد  یتقو  هک  تسا  نیا  دراد ، يراگزاس 

داب هب  ار  اخیلز  هدیـشک و  شیپ  ار  هیـضق  نیا  دنتـسشنیم ، هک  اج  ره  دوخ و  سلاجم  رد  هک  يروط  هب  دـش ، ناوناـب  سلاـجم  لـقن  درک و 
وا اب  هک  هداد  تسد  زا  نانع  نانچ  دوخ  قشع  رد  تسا و  هدش  دوخ  هدرب  قشاع  دراد  رهوش  وا  هک  نیا  اب  دنتفگیم : دنتفرگیم و  شنزرس 

ـت . سا هدا  ـ هن دو  ن خـ ــ ماد رب  ـی  گنن ـه  کل ـه و  تخادر هدوار هـم پـ بـه مـ
نا ـ نز ـر  تـشیب ـم کـه  ینادی نو مـ چـ ـد . ندزی ـه مـ لیح ـر و  کم رد  زا  ـه  کلب ـد  ندزی ـ من ـی  هاوخریخ رد  زا  ار  اهفرح  نیا  زا  کی  چیه  یلو 

 ! دنریگ مارآ  ـا  هنآ ـد  نراذگن دو کـه  یفاک بـ تهج  ود  نیمه  ـد و  نتسه يد  ـ نسپدو ـد و خـ سح را  ـ چد
درادن . رثا  نانچنآ  نادرم  رد  هک  دراد  يرثا  نانز  رد  فیطل  تاساسحا  قیقر و  فطاوع 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 192)
دنهدیم . تسد  زا  نانع  ابیز  تعیبط  فیطل و  تقلخ  ره  لباقم  رد  نانز 

ثعاب انعم  نیمه  دراد و  یگتـسب  یئابرلد  يرگهوشع و  مسر  اب  ناشیاهلد  هک  نیا  لـثم  دـنراد ، تسود  نادرم  زا  شیب  ار  شیارآ  ناـنز 
دهد . نایغط  ناشیاهلد  رد  ار  دسح  بجع و  سح  هک  دوشیم 

ندـناشنورف لد و  يالـست  تداسح و  نیکـست  يارب  رتشیب  دنتـشادیم  فسوی  اب  اخیلز  هدوارم  نوماریپ  رد  هک  ار  یئاهوگتفگ  رـصم  ناـنز 
وا نوچ  دندوب و  هدیـشچن  دوب ، هدیـشچ  فسوی  زا  اخیلز  هک  هچنآ  دـندو و  هد بـ ـ ید ار نـ فسوی  نونکات  اهنآ  هنرگو  دوب  اههنیـس  شوج 

 ! دوب هداتفین  اهنابز  رس  هب  ناشیاهفرح  ـد و  ندو هد بـ ـ شن شیاد  ـ یش ـه و  ناو ـ ید
هاگ  نآ  تسا و  یلومعم  يدر  اخیلز مـ مال  ـد کـه غـ ندر ـ کیم لا  ـ یخ دو  شیپ خـ اهنآ 

(193  ) رهش رد  اخیلز  قشع  يادص  راشتنا 
 ! ندید دننام  دو  ند کـی بـ ـ ینش ـد کـه  ندو ـن بـ یا زا  لفاغ  دندرکیم و  اهسا  ـ یق ير  ـ گید زا  سپ  یکی 

، فسوی لاصو  هب  ندیـسر  زج  هک  یئاخیلز  نامه  دیـسر ، مه  اخیلز  شوگ  هب  ات  هک  تشگ  اهنابز  رـس  رب  اهتمهت  نیا  ردـقنآ  هصـالخ 
دنک . وا  هب  یهجوت  دشاب  هک  هچ  ره  رطاخ  هب  فسوی  دیاش  ات  تساو  ـ خیم وا  لا  ـ صو يار  ار بـ زیچ  همه  تشادن و  یمغ  چیه  رگید 

رهش  فارشا  نا  ـ نز زا  ـا  خیلز توعد 
نماد وا  یئاوسر  هب  هنوگچ  نابیقر  نانمشد و  هک  دیمهف  درک و  رادیب  باوخ  زا  ار  وا  اهغالک ، لهچ  غالک و  کی  اهدونـش و  تفگ و  نیا 

دندوب ، تکلمم  ناکرا  زا  ناشنارهوش  يرابرد و  یفارشا و  نانز  هک  نانآ  همه  ینیعم  دعوم  رد  ات  داتسرف  ناشیا  دزن  مرجال  دننزیم ،

یعوضوم ریسفت   ) ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز 
( نازیملا
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مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 194)
دنناسر . مه  هب  روضح  يو  لزنم  رد 

دندرک . هدا  ـ مآ دو  ـ عو زور مـ يارب  ار  دوخ  سلاجم  هنوگنیا  هب  نتفر  يارب  اههداوناخ  هنوگنیا  تداع  بسحر  ناش هـم بـ ـ یا
کی کی  فد  ــ اما ه د ، ــ ند ــ مآرد ا  ــ خیلز سلجم  هب  دندید و  كرادت  ار  اهشیارآ  نیرتنیشنلد  اهسابل و  نیرتهب  رـصم  فارـشا  نانز 

هک تسابیز  هچ حـد  ا  ــ ـت و ت سا ی  ــ پیت هچ  زا  هدش ، شقـشاع  رـصم  هکلم  هک  ار  یناوج  نآ  دننیبب  دننیبب و  ار  فسوی  هک  دوب  نیا  نا  ــ نآ
دنادرگ . ما  ــ صا و ع ــ ياو خ ـ سر ار  وا  دنک و  د  ــ یص ار  ـا  خیلز لد  ه  ــ تسناو تـ

دـنراد و شروذـعم  دـنهد و  وا  بناـج  هب  ار  قـح  اـت  دـننیبب  ار  فـسوی  یگمه  ناـنامهیم  زور  نآ  هک  تشادـن  یفدـه  نیا  زج  مه  اـخیلز 
ناشیاهنابز  مخز  رش  زا  هجیتن  رد  دنشاب و  هتشادن  وا  یئو  ـ گد يار بـ لا بـ ــ جم ر  ــ گید دنتفیب و  فسوی  قشع  ماد  هب  وا  دننام  ناشدوخ 

(195  ) رهش فارشا  نانز  زا  اخیلز  توعد 
دوش . نمیا  ناشرکم  زا  تحار و 

اخیلز یلو  دهدن  ناشن  یسک  هب  ار  فسوی  دسرتب و  دنوش  شقـشع  بیقر  نارگید  هک  نیا  زا  تشاد  اج  دوب  اخیلز  زا  ریغ  یـسک  رگا  هتبلا 
ار فسوی  رـصم  زیزع  هچ  تشادنپیم ، فسوی  بحاص  کلام و  ار  دوخ  وا  دوب و  وا  مالغ  فسوی  نوچ  دوب  تحار  شلایخ  تهج  نیا  زا 

دو . هدیرخ بـ وا  يار  بـ
زا یکی  قشاع  هک  نیا  هب  دسر  هچ  دهد ، ناشن  یتبغر  وا  نانامهیم  هب  ـت کـه  ـسین ی  ــ ـسک ـف  ـسو ه یـ ــ ت ک ــ ـسنادیم ر  ــ گید يو  ــ ـس زا 

ل ــ با ــ قم رد  وا  دو ؟ ــ نار ش ــ گید ـم  یلست هنو  ــ گچ ـت  قو نآ  دوب و  هد  ـ شن ـم  یلست اخیلز  دوخ  ياهیئابیز  ربارب  رد  نو  ـ نکا وا تـ دوش . اهنآ 
ت ! ــ شاد ر  ــ یظنیب ی  ــ تمصع تز و  لا عـ ــ یما ا و  ــ هاو ه هـ ــ نو ــ ن گ ــ یا

یسا !؟ ـ نشب ـج  نر زا تـ ـت  سد ـی و  نیبب خر  چـو 
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سنا و یـسرپلاوحا و  هب  تفرگ و  رارق  دو  صوصخم خـ ياج  رد  سک  ره  دـندش و  عمج  هکلم  دزن  رـصم  فارـشا  ناـنز  هک  نآ  زا  سپ 
ـد نداد دوب ، هدید  هیهت  ًالبق  ـز کـه  ین درا  کی کـ نا  ـ نآ زا  کی  داد بـه هـر  رو  ـ تـسد ـد ، ـش هو  ـ یم ندروخ  عقوم  هتفر  هتفر  دنتخادرپ ، وگتفگ 

نآ ات  هک  فسوی ، داد  رو  ـ تـسد ـد ، ند ـ ـش هو  ـ یم ند  ـ نک تسوپ  لو  ـ غـشم ـه  مه هک  عقوم  نیمه  رد  دـندرک و  میـسقت  ار  ـا  ههویم هلـصافالب  و 
. دیآرد سلجم  نآ  رد  دوب ، ناهنپ  عقوم 

، هدز تریح  دیرپ و  ناشرس  زا  اهلقع  داتفا  وا  هب  هک  راضح  مشچ  تفرگ و  ندیشخرد  یباتفآ  یئوگ  وت  دش ، دراو  فسوی  هک  یضحم  هب 
 ! دندیرب هویم  ياج  ار بـه  دو  يا خـ ـ هتسد ـز  یت يا  ـ هدرا اب کـ یئادیش  یگدز و  تهب  تدش  زا  هجیتن  رد  دندش و  وا  لامج  روحسم 

 ! تسا یگدادلد  یئادیش و  تیصاخ  رثا و  نیا 
(197 ( !؟ یسانشب جنرت  زا  تسد  ینیبب و  خر  وچ 

بار ـ طـضا را  ـ چد ـت ، ـشذ د گـ ــ زا ح نآ  هب  تبـسن  سرت  اـی  هقـالع و  هـک  يروـط  هـب  مـه  نآ  دـش ، يزیچ  بوذـجم  یمدآ  سفن  یتـقو 
دـشاب و هدز  تهب  هک  یلاـح  رد  ددر . ـ گیم گرم  رطخ  راـچد  نآ  زا  دـعب  یگدزتهب و  راـچد  دـش ، رتـشیب  مه  نـیا  زا  رگا  ددر و  ـ گیم

نیا رد  اسب  هچ  دشاب و  هتـشاد  تسد  رد  ار  دوخ  ندب  ياضعا  ما  ــ مز دو و  ــ ياو خ ــ ریبدت ق دناوتیمن  رگید  دـهد  تسد  زا  ار  دوخ  رعاشم 
هب دوخ  يا  ــ اب پ ًال  ــ ثم ای  دـنک و  با  ــ تر ــ پ دوب ، هدـش  توهبم  نآ  زا  هک  يرطخ  ناـمه  يوس  هب  ار  دوخ  رتماـمت  هچ  ره  تعرـس  اـب  هظحل 

يراک اسب  هچ  دتسیاب و  تکرح  نودب  دنرادن  یتکرح  هک  تادامج  دننام  دنک و  شومارف  ار  تکرح  سکعرب ، اسب  هچ  دور و  ریـش  ناهد 
هچ هب  ناشماجنارـس  هک  راگزور  قاـشع  تاـیاکح  رایـسب و  تبحم  قشع و  هنحـص  رد  ثداوح  نیا  ریاـظن  درادـن و  ار  نآ  دـصق  هک  دـنک 

تسا ! فورعم  هدیماجنا ، ینونج 
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 ! دیربن ار  شتسد  اخیلز 

جیردـت هب  فسوی  تبحم  رد  اخیلز  ندوب  قرغتـسم  هچ  دوب  رـصم  یفارـشا  نانز  ریاس  اخیلز و  نایم  قرف  نیمه  میتفگ ، ـالاب  رد  هک  یبلطم 
فسوی لامج  زا  ياهدرپ  هجیتن  رد  دندروخرب و  فسوی  هب  یناهگان  روط  هب  اخیلز  سلجم  رد  هک  فارشا  نانز  فالخ  هب  تفرگ ، تروص 

دای زا  ار  جنرت  هجیتن  رد  تخاس و  لتخم  یلک  هب  ار  ناشرعاشم  راکفا و  دیرپ و  ناشیاهلقع  تبحم  تدش  زا  دش و  هدـنکفا  ناشیاهلد  رب 
زا هک  هچنآ  نداتفا  نوریب  زا  دنتـسناوتن  دـنیامن و  ظفح  ار  دوخ  لرتنک  دنتـسناوتن  دـندرک و  عطق  ار  دوخ  ياهتسد  نآ  ياج  هب  دـندرب و 

!« ٌم ــ یر ـٌک َکـ َلَم ِّالا  اآذ  ْنِا هـ ار ، ــ ََشب اذ  مـا هـ ـِه ! ِّلل حـَش  : » دنتفگ رایتخایب  دننک و  يراددوخ  دنتشاد  لد  رد  فسوی  تبحم 
(199  ! ) دیربن ار  شتسد  اخیلز 

 ! ت ـــــ سین ر  ـــ شب ه  ــ ن ک ــ یا رود ! ه  ـــ اد ب ــــ زا خ »
( فسوی  / 31 !« ) ابیز ياهتشرف  تسا ، ياهتشرف  نیا 

یخاتـسگ روط  نیا  نانامهیم  هک  تشادـن  اج  یـسلجم  نینچ  رد  دوب و  هدـش  دـقعنم  یتنطلـس  رابرد  رد  هاش و  هناخ  رد  سلجم  هک  نیا  اـب 
تیعقوم تمشح  هدرک و  تیاعر  ار  رصم  هزیزع  اخیلز  تمرح  دوب  مزال  زین  دنیامن و  تیاعر  ار  راقو  بدا و  تیاهن  تشاد  اج  هکلب  دننک ،

تسیابیمن نیـشنهدرپ  ینانز  نینچ  دندوب و  رهوش  بحاص  لامج و  بحاص  ناوج و  ینانز  فارـشا و  زا  دوخ  هوالع  هب  دنراد ، هگن  ار  وا 
دوش . نانآ  یخاتسگ  عنام  یتسیابیم  هک  دوب  یتاهج  اهنیا  همه  دننک ! تبحم  قشع و  راهظا  یبنجا  درم  کی  هب  تبسن  نینچ  نیا 

داب  هب  ار  وا  دندومن و  اهتمالم  اخیلز  رس  لابند  هک  دندوبن  نانز  نیمه  رگم  هوالع  هب 
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اب هدرک و  شومارف  ار  دوخ  ياههتفگ  روطهچ  تقو  نآ  دوب و  نیـشنمه  ناتف  یتفآ  نینچ  اب  اـهلاس  اـخیلز  هک  نیا  اـب  دـنتفرگیم ، تمذـم 
دنداتفا . تلا  نیا حـ فسو بـه  ندید یـ راب  کی 

دنیامن زیهرپ  دوب ، هدش  التبم  نادب  اخیلز  هک  يرابتحیضف  تبقاع  زا  دننک و  یتسیابردور  رگیدکی  زا  تشاد  اج  میرذگب  هک  مه  نیا  زا 
وا زا  ـد ، یدیم ار  نا  ـ نآ را  ـ تفگ را و  ـ تفر تـشاد و  رو  ـ ـضح سلجم  نآ  رد  یبـنجا ) در  کـی مـ  ) ـف ــسو رخآ یـ اـهنیا ، هـمه  رب  هوـالع  و 

دندرکن ؟ مرش  رو  ـ طهچ
تسا ! هملک  کی  اهنیا  همه  باو  جـ

هک هچ  نآ  دیشک و  اهفرح  نیا  همه  رب  نالطب  طخ  ریظنیب  لا  ــ مج نآ  هد  ــ ها ــ شم ـف و  ـسو ــ ینا ی ــ هگان ند  ــ ید ه  ــ تسا ک نیا  نآ  و 
ار  مار  ــ تحا بدا و  سلجم  در و  ــ ه ک ــ بنپ ار  ه  ــ مه م ). ــ ینک بدا  تیا  ــ عر نا  ــ نچ ن و  ــ ینچ سلجم  رد  هک   ) دندوب هتشر  دوخ  اب  ًالبق 

(201  ! ) دیربن ار  شتسد  اخیلز 
شاهرا ـ برد هک  نیا  زا  هتـشاذگ و  ناـیم  رد  نآ  ياـسلج  يارب  دراد  لد  رد  هچ  ره  هک  ره  هک  تخاـس . لد  ــ بم ش  ــ یع س  ــ لجم ک  ــ ه ی ــ ب

 / 31!") تـسا ـ بیز ياه  ـــ تـشر وا فـ ت ، ــ ـسین ر  ــ ــشب ناو  ــ نـیا ج ـه : ِّلل َشا  ــ ح : " دـنتفگ هدر  ــ پیب اذ  لـ ـد ، نکن اور  پـ تـفگ ، ـد  نهاو چـه خـ
( فسوی

هتفیرف دهاوخیم و  ماک  دوخ  مالغ  زا  زیزع  رـسمه  : " دـنتفگیم اخیلز  هرابرد  یکیدزن  نیمه  رد  هک  تسا  یناوناب  نامه  راتفگ  نیا  يرآ 
( فسوی  / 30!") مینیبیم را  ـ کشآ یهارمگ  رد  ار  وا  ام  تسا و  هدش  وا 

ام هک  اهیئوگدب  نآ  هک  دوب  نیا  شدافم  دوب و  ناشیا  زا  یـشزوپ  یهاوخرذع و  دوخ  ناشراتفگ ، نیا  زا  دـعب  ناشفرح  نآ  تقیقح  رد  و 
رـشب فسوی  هک  میدـیمهف  کنیا  یلو  دوب ، اج  هب  قح و  همه  دوب  یلومعم  يرـشب  فسوی  هک  یتروص  رد  میتفگیم ، اـخیلز  رـس  لاـبند  هب 

یعوضوم ریسفت   ) ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز 
( نازیملا

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 129ناهفصا   هحفص 67 

http://www.ghaemiyeh.com


تجاح  دناوتیم  هک  نیا  مغریلع  هک  تسا  تمذم  تمالم و  راوازس  یتقو  ناسنا  تسین و 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 202)

یلامج یبنجا  صخـش  نآ  لامج  هک  یتروص  رد  اما  دـنک و  هدوارم  یبنجا  کی  اب  دروآرب ، دراد  راـیتخا  رد  هک  هچنآ  اـب  ار  دوخ  یعیبط 
تسین ! یتمالم  چیه  قحتسم  شقشع  رد  تمذ و  راواز مـ ـر سـ گید ، در ـ یگب ار  را  ـ یتخا نانع  ياهدننیب  ره  زا  هک  يدح  هب  دشاب ، دننامیب 

ره هکدرکناـشراداو  طاـسبنا  طاـشن و  تـفر و  راـنک  هـب  هـمه  بادآ  دوـیق و  دـش و  بـلقنم  سلجم  ناـهگان  هـک  دوـب  تـهج  نـیمه  هـب 
هتخاس و شاف  هدرپیب  ار  دوخ  رارسا  هتـشاذگ و  رانک  ار  یتسیاب  رد  ور  مه  اخیلز  دوخ  دزیرب  نوریب  ، تشادریمـض رد  فسوی  نسحزاکی 

دیوگب :
دو کـه  نا بـ ـ مه ـد  ینیبی ه مـ ــ ـن ک یا "

 ! ـد یدر ـ کیم ـت  مالم نآ  هرابرد  ارم 
مدناوخ  دوخ  يوس  هب  ار  وا  نم  يرآ ،

(203  ! ) دیربن ار  شتسد  اخیلز 
( فسوی  / 32!") داد جر  ــ ه خ ــــ ت ب ــ مصع وا  ی  ــ لو

ت : ـــ فگ ـد  ید ـ هت ناو  ــ نع هب  داد و  ف  ــ زا ک نانع  رگید  را  ها بـ نآ گـ
د  ـــــ هد ـــــ ما ن ـــــ جنا م  ــ هدی ــ شرو م ـــ تسد ه  ــــ نآ چ ر  ــــ گا »
 ! دا ــــــ تفا د  ـــ هاو ـــ ناد خ ــــ نز ه  ــــ م ب ــــــ لسم رو  ــــــ ه ط ـــــــ ب

( فسوی /32 !« ) دمآ دهاوخ  رد  لیلذ  راوخ و  مدرم  هرمز  رد  انیقی  و 
دزاس . راداو  دا  ـ یقنا تعاطا و  هب  نادنز  سرت  زا  ار  فسوی  مه  دنک و  ظفح  نانامهیم  دزن  ار  دو  ما خـ ـ قم مه  ـت تـا  فگب نیا 

 ! دوب اد  قشع خـ زا  لامالام  فسوی  لد 
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يا ـ ههز ـ مغ فـیطل و  نانخـس  هب  یتاـفتلا  هن  دوـمن و  ناـتف  ياـههاگن  نآ  اـبیز و  ياـههراسخر  نآ  هب  یهجوـت  نیرتمک  هن  فـسوی ، اـّما  و 
تشاذگ . وا  لد  رد  يرثا  نیرتمک  اخیلز  ـز  یگنالو ـد هـ یدهت در و نـه  نا کـ ـ شزانط

رد اذـل  تسا ، لیلذ  شربارب  رد  یلالج  تزع و  ره  هک  دوب  یلـالج  ربارب  رد  عضاـخ  اـهلامج و  قوف  دوب  یلاـمج  هجوتم  همه  فسوی  لد 
يور شراگدرورپ  هاگرد  هب  هکلب  درکن  یهجوت  چـیه  دوب  وا  اب  شنخـس  يور  هک  اخیلز  ياههتفگ  هب  دزن و  فرح  هملک  کی  ناشخـساپ 

تفگ : دروآ و 
ـا! هلا راب  »

 ! د ـــ ننکی تو مـ ـ عد ناد  ار بـ نا مـ ـ نیا ه  ــ ه ک ــ چنآ زا  ت ، ــ سا ر  ــ تهب دز مـن  ــ ناد ن ــ نز
ـی  نادر ـ گن نم  زا  ار  ناشدیک  وت  رگا  و 

(205  ! ) دوب ادخ  قشع  زا  لامالام  فسوی  لد 
دوشیم ، لیا  ـ متم نانآ  يو  ــ هب س ملد 
( فسوی /33 !«) مدرگیم نالهاج  زا  و 

فسوی یگدنز  تعاس  نیرتتخس 

تفگ : دز و  اخیلز  باو  رد جـ هدوار  ـس مـ لجم رد  ـی کـه  فر نآ حـ ار بـا  الا  مال بـ ـر کـ گا
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! اد ـــــــــــ ه خ ــــــــ ها ب ـــــــــ نپ »
تخاس ، وکین  ار  م  ــ ها ـ گلز ــ نم هک  ت ، ــ سا را مـن  ـ گدرور وا پـ
( فسوی  / 23 !« ) دنوشیمن راگتسر  ناراکمتس  هک  یتسرد  هب  و 

هتشذگ  رتتخس  فسوی  هب  سلجم  نیا  رد  هک  میمهفیم  نآ  قایس  زا  مینک ، هسیاقم 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 206)

ربارب رد  زورما  یلو  اخیلز ، دـیک  دوب و  وا  اج  نآ  هچ  دوب . هجاوم  اخیلز  زیمآکیرحت  تاکرح  اب  نیـشیپ  زور  نآ  هک  یـسلجم  نآ  ات  تسا 
رد مه  ـا  خیلز دوخ  تفرگ و  تروص  تو  ـ لخ رد  دو کـه  ياهعقاو بـ زور  نآ  ـه  عقاو هوـالعهب  دوب و  هتفرگ  رارق  یعمج  دـصق  ءوـس  دـیک و 

ـد یا ـر بـ هـش نا  ـ نز زا  ير  ـ یثـک ـع  مج ر  ــ بار ــ رد ب هـتفر و  راـنک  اهیــشوپهدرپ  نآ  هـمه  زور  ـ ما ـی  لو تـشاد ، رارــصا  نآ  ـن  تــشاد نا  ـ هنپ
یطیارـش رگا  اج  نآ  دـننکیم و  تبحم  قشع و  راـهظا  يداـیز  هدـع  ا  ــ نیا ج ی  ــ لو دوب  ا  ــ خیلز رفن  ا یـک  ــ جنآ در . ــ کیم ه  ــ قـشا ــ عم

دنراک . رد  وا  هیلع  يرتشیب  هدع  تایضتقم و  طیارش و  اج  نیا  درکیم ، تدعاسم  وا  ندرک  هارمگ  يارب  ار  اخیلز 
دومن و دادمتسا  وا  زا  ناشیا  دیک  عفد  رد  دومن و  عرـضت  ناحبـس  يادخ  هاگرد  هب  امـسر  اج  نیا  یلو  درب ، هانپ  ادخ  هب  اهنت  اج  نآ  رد  اذل 

دیک  درک و  باجتسم  ار  شیاعد  مه  ادخ 
(207  ) فسوی یگدنز  تعاس  نیرتتخس 

د ! ـــ ینادر ـ گر وا بـ زا  ار  نا  ـ شیا
 ! تساناد اونش و  ادخ  يرآ 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 208)
ـا  خیلز ـس  لجم حر  هرا طـ ـ برد ـی  تا ـ کن

رظن زا  دهد ، ناشن  فارشا  نانز  هب  ار  دوخ  دیآ و  نوریب  داد  روتـسد  اخیلز  هک  تعاس  نآ  ات  فسوی  هک  دیآیمرب  نینچ  تایآ  تارابع  زا 
اریز تسا ، هدـشیم  يرادـهگن  هتـشاد ، هار  یئاریذـپ  قاطا  هب  هک  یتولخ  قاطا  لثم  صاـخ  ياـج  رد  اـی  تسا ، هدوب  ناـهنپ  ناـمهم  ناـنز 

دهدیم . روتسد  فسوی  هب  اخیلز  مینیبیم 
نا »! ـ شیا رب  يآ  نوریب  »

زا ار  ناشنابز  دزاس و  اوسر  ار  نا  ـ ـشیا تـا  ـر ، ـصم نانز  رکم  لـباقم  رد  دوب  يرکم  اـخیلز  هشقن  نیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  تاـیآ  قایـس  زا 
فسوی  هک  دنمهفب  دنک و  عطق  تمالم 

(209  ) اخیلز سلجم  حرط  هرابرد  یتاکن 
 ! تسا هدروآ  وا  رب سـر  هچ 

هب دوب و  هدومن  هیهت  یئاکتم  کی  ره  يارب  ًالبق  هک  دوب  هدـیچ  يروط  ار  تاـقالم  هماـنرب  هچ  دوب ، هدـش  میظنت  هنارهاـم  رایـسب  هشقن  نیا  و 
هب هدروآ و  سلجم  هب  ار  وا  هرابکی  دوب و  هتـشاد  ناهنپ  نانآ  رظن  زا  ار  فسوی  تاـظحل  نیا  همه  رد  دوب و  هداد  يدراـک  کـی  ره  تسد 

هجیتن رد  دـنریگ و  رارق  فسوی  عیدـب  لامج  شوهدـم  دـنهدب و  تسد  زا  ار  اهلقع  هرابکی  اـت  دوب  هداد  ناـشن  ناـشیا  هب  یناـهگان  روط 
ياهتسد وا  ندید  اب  هک  تسا  نیا  نآ  دوش و  نانآ  یلقعیب  دـهاش  نیمه  دـنکیمن و  يراک  نینچ  رایـشه  لقاع و  مدآ  هک  دـننک  يراک 

ـد ! ندو هدر بـ ــ عطق ک ار  دوخ  تسد  نانآ  یگمه  هکلب  ـر  فن ود  ـر و نـه  فن کی  هن  مه  نآ  دننک ، عطق  جنرت  ياج  هب  ار  دوخ 
مالسلاهیلع فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 210)

؟ دندرک ـه  یبشت ـه  تشر هب فـ ار  فسوی  رصم  نانز  ار  چـ
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دنتفگ : هرا  ــ بک یـ د ، ــ ند ــ ید ف  ــ سو ــ ر ی ــ بار ــ رد ب ار  دو  ــ ی خ ــ تقو فار  ــ شا نا  ـ نز
اد ! ــ ها بـر خ ـ نپ »
تسین ! رشب  نیا 

( فسوی  / 31 !« ) ابیز ياهتشرف  رگم  تسین  نیا 
رد ادخ  هب  نیدقتعم  هک  تسا  یبدا  ناحبس  يادخ  سیدقت  فسوی . رما  رد  تسادخ  سیدقت  هک  دندرک  نایب  ِهِّلل »! َشح   » اب ار  هلمج  زاغآ 

دنروآیم . نابز  هب  دننک  تابثا  یسک  يارب  هئربت  هیزنت و  نآ  رد  هک  يرما  ره 
هتبلا   . دندرک تابثا  شیارب  ار  ندوب  هتشرف  یفن و  فسوی  زا  ار  تیرشب  قوف  هلمج  رد 

(211 ( ؟ دندرک هیبشت  هتشرف  هب  ار  فسوی  رصم  نانز  ارچ 
دوب نیا  نآ  دندوب و  دقتعم  نادب  دنناتـسرپتب ، نانآ  زا  هقرف  کی  هک  ادخ  هب  نیدقتعم  یلک  روط  هب  هک  دوب  يداقتعا  زا  یـشان  فرح  نیا 
ریاـس لاـمج و  ملع و  هدـنز و  دوـجوم  ره  یگدـنز  دنتداعـس و  ریخ و  ره  أدـبم  دنفیرـش و  یتادوـجوم  هک  دراد  یناگتـشرف  دـنوادخ  هک 

يروص و ياـهیئابیز  اـهلامج و  یماـمت  ياراد  ناـشیا  دوـخ  هجیتـن  رد  دوـشیم و  حـشرت  ناـنآ  هیحاـن  زا  رـشب  يوزرآ  دروـم  تـالامک 
دنتسین . يریگهزادنا  لباق  یسایقم  چیه  ـد کـه بـه  نیآی ـ مرد یلا  ـ مج نسح و  رد  دنوشیم  مسجم  رشب  تروص  هب  اضرف  رگا  دنايونعم و 

لا . ـ مج نسح و  تیاهن  رد  ینا  ــ سنا ه  ــ تبلا د ، ـــ ندر ــ کیم رو  ـــ صت نا  ـ سنا ترو  ار بـه صـ ـا  هنآ نا  ـ تسر ـ پت ــ ب
هیبشت ابیز  میرک و  ياهتـشرف  هب  طقف  ار  وا  فسوی ، يوربا  مشچ و  لامج و  نسح و  فیـصوت  ياج  هب  هک  هدوب  ببـس  داقتعا  نیمه  دـیاش 

رد  هک  یشتآ  هک  نیا  اب  دناهدرک ،
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 212)

ی ــ نخـس وا  ن  ــ ـسح زا  م  ــ ینیبیم ی  ــ لو دوب ، هدش  هتخورفا  فسوی  رظنم  یئابیز  تروص و  نسح  تسد  هب  دوب ، هدـش  هتخورفا  ناشیاهلد 
رهاظ و لامج  هب  مه  شتریـس و  نسح  هب  مه  دنـشاب و  هدرک  هراشا  وا  تروص  نسح  هب  مه  ات  دندیمان  میرک  ياهتـشرف  ار  وا  هکلب  دـنتفگن 

تسا )! ـر  تاناد ادخ  و  ... ) نطاب لامج  هب  مه 
رایتخا و نودب  هکلب  دوبن  وا  نتشاد  روذعم  اخیلز و  هب  نداد  قح  رو  ــ ظنم ه  ــ ب تسا ، ه  ــ تشر ــ نیا ف هک  د  ــ نتفگ ر  ــ ـصم نا  ــ نز ه  ــ ن ک ــ یا زا 

یئاوسر هیام  مالک  نیا  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  هک  نیا  نودـب  دـندز ، دوخ  یئادیـش  تیبوذـجم و  فسوی و  حدـم  ماقم  رد  يرهق  روط  هب 
تسا . ناشیا 

ندیرب هب  ًالمع  ار  اهنآ  هک  نآ  زا  سپ  اذل  دینکیم ، تمالم  ارم  ارچ  دـیوگب  همدـقم  نودـب  دوبن  رـضاح  ز  ــ گر ــ م ه ــ ز ه ــ یز ــ ر ع ــ ـسمه
نایب  هب  نینچمه  جنرت و  ياج  هب  تسد 

(213 ( ؟ دندرک هیبشت  هتشرف  هب  ار  فسوی  رصم  نانز  ارچ 
ت : ــ فگ ت  ــ قو نآ  درک ، حضتفم  او و  ـ سر یترا  ـ بع نینچ 

 ! دیدرکیم تمالم  ارم  شاهرابرد  هچنآ  دوب  نیا  -
ار رـصم  نانز  باوج  فسوی  دوخ  هک  درک  ار  راک  نیا  وا  و  تشادـن . شقیدـصت  زج  ياهراچ  یـسک  هک  دز  ینامز  ار  فرح  نیا  اخیلز  و 

نامدود يوربآ  تفارـش و  وا  هک  هدش  ثعاب  یـسک  هچ  هب  ق  ــ ـشع ه  ــ د ک ــ نمهفب اهنآ و  ياهتمالم  يارب  دشاب  باوج  شدوخ  دهدب و 
. دهد داب بـ هب  ار  شدوخ  ـت  فع شرهوش و  تزع  یهاش و 

اخیلز فارتعا 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 214)
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لا ـ بند ار  وا  نم  ـت  فگ تسا . ـه  تشاد هدوار  فسو مـ نیا کـه بـا یـ در بـه  فار کـ ـ تعا فسو ، نداد یـ نا  ـ ـشن هرا و  ـ ـشا نیا  زا  سپ  ها  نآ گـ
 ! دوب ـی  کا ـت و پـ مصع را  ـ تساو ـت و خـ شاد ـ نر دو بـ ـت خـ فع زا  ـت  سد وا  ـا  ما مدو ، هدر بـ کـ

دو کـه نیا بـ يار  بـ تخیر ، نور  ـ یب دو ، ـه بـ تشاده ـ گن هدرپ  رد  هک  ار  يزار  درک و  هرفس  نانآ  يارب  ار  دوخ  لد  اورپیب  نینچ  اخیلز  رگا  و 
لد درد  در بـه  عور کـ تفا شـ دو یـ ـــ گ خ ــ نرم درد و هـ ار هـم  ه  ـــ مه نو  ـــ ت و چ ــ سا هد  اد شـ ـ یـش وا  لد  ـد  ننا ـه مـ مه يا  ـ هلد ـد  ید

دنا : ـ مهف یها  ــ توک ه  ــ لمج رد  ار  تا  ـ یئز نیا جـ ندر و  ــ ک
( فسوی  / 32 !« ) درک يرادنتشیوخ  وا  متساوخ و  ماک  وا  زا  نم  »

 ! دوشیم لسوتم  دیدهت  هب  اخیلز 

(215 ! ) دوشیم لسوتم  دیدهت  هب  اخیلز 
هیلع رابجا  دیدهت و  رب  ار  ـا  خیلز یعطق  میمصت  وا ، نا  ـ هن رار  ـ سا ند  ینلع شـ ـا و  خیلز سلجم  زور  نآ  نا  ـ یر نا جـ ـ یب زا  سپ  ـد  یجم نآر  قـ

تفگ : : » دیامرفیم دنکیم و  نایب  فسوی 
 ! د ـــ یدر ــ کیم تمال  ــ ار م ــ وا م هرا  ــ برد هک  تسا  نا  ــــ مه ن  ــ یا  ـ

م ، ــ تساو ــ ما خ ـــ وا ک زا  ن  ــ م
در ، ـــ يرادن ک ـــــ تشیو ـــ وا خ

دنکن ، لمع  مهدیم  نامرف  ودب  هچنادب  رگا 
( فسوی  / 32 !« ) ددر ــــ گی ــ راو م یناد و خـ ــ نز ع  ــ طق رو  ـــ بـه ط

نانآ  يارب  ار  دوخ  میمصت  رخآ ، رد  داد و  ناشن  قحتسم  ار  دوخ  هلیسو  نیدب  اخیلز 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 216)

رگا تخاس و  دهاوخ  روبجم  دوخ  تقفاوم  رب  ار  وا  هک  دنامهف  زین  فسوی  هب  هلیسو  نیدب  و  دوب . دهاوخن  رادربتسد  فسوی  زا  هک  تفگ 
ربارب رد  ار  وا  دناوتب  هک  دـنیبیم  دوخ  رد  ار  یتردـق  نینچ  و  تسوا ! مزج  مزع و  میمـصت و  نیا  درک و  دـهاوخ  شتـسایس  دـنک  تفلاخم 

یگدـنز نیا  هک  تسا  تقو  نآ  دزاس و  نادـنز  هب  نتفر  هدامآ  ار  دوخ  نالا  نیمه  زا  دزرو  فاکنتـسا  رگا  دزاـس و  میلـست  دوخ  هتـساوخ 
دوشیم . لدبم  تلذ  يراوخ و  هب  يدازآ  تزع و  راگزور  نیا  و  دش . دهاوخ  لیدبت  نادنز  لاچ  هایس  هب  شهفرم  هناهاش و 

ـف سو ــ مه ی د و  ــ شور ــ فب تعا  ــ نم تز و  ــ ر ع ــ ـصم نانز  هب  یگریب  زا  هتـساوخ  مهوا  هک  دهدیم  ناشن  ی  ــ بو ــ هب خ را  ــ تفگ هوحن  نیا 
دیامن . د  ــ ید ــ هت ار 

رتدیدش دنکفا ، نادنز  هب  ار  فسوی  هک  دوب  هدرک  اضاقت  شرهوش  زا  دوب و  هدرک  یلبق  هدوارم  زور  رد  هک  يزاسهنحص  نآ  زا  دیدهت  نیا 
نآ  رد  هچ  تسا ، رتزیگنالوه  و 

(217 ! ) دوشیم لسوتم  دیدهت  هب  اخیلز 
ر ــ هو ــ ـش زا  اج  نآ  رد  ز  ــ ین و  در . ــ ع ک ـــ مج ار  يراوخ  نادنز و  نایم  اج  نیا  یلو  درک  ددرم  دیدش  باذـع  نادـنز و  نایم  ار  رفیک  زور 
هب تشاذگن و  مه  دیدرت  ياج  دنکب و  ار  راک  نیا  ت  ــ فر ــ میمصت گ اسأر  شدوخ  رگید  اج  نیا  رد  یلو  دنک  رفیک  ار  وا  در  ــ ا ک ــ ضا ــ قت

دزا . ــ راداو س د  ــــ هاو ـــ خیم هک  هچ  ره  هب  ار  وا  دناوتب  هک  دراد  ذوفن  شرهوش  لد  رد  ردق  نآ  هک  دینامهف  فسوی 
دوشیم ! لسوتم  ادخ  هب  فسوی 

دنهاوخ رد  اپ  هب  ار  وا  اهدیدهت  اهفارتعا و  نیا  اب  دننکیم و  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  فسوی  رظن  هک  دندرکیم  لایخ  رـصم  نانز  اخیلز و 
هب  یهجوت  نیرتمک  فسوی  یلو  دروآ 
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مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 218)
یبلق کـه جـز ت و بـا  ــ ـشاد فو  ـ طعم لاـعتم  يادـخ  هاـگرد  هب  ار  دوخ  هجوت  هکلب  دوشگن ، ناـبز  مه  هملک  کـی  هب  یتح  درکن و  اـهنآ 

تفگ : درک و  اهبلق  کلام  يادخ  يوس  هب  ور  ت  ــ شاد ــ اج ن نآ  رد  يز  ـ یچ اد  خـ
...!« ِْهَیِلا ینَنوُعْدَی آ  اّمِم  ََّیِلا  ُّبَحَا  ـُن  ْجِّسلا ِّبَر  »...

( فسوی  / 33 !« ) دنناوخیم نادب  ارم  هچنآ  زا  تسا  رتشوخ  نم  يارب  نادنز  اراگدرورپ ! »
نایب هکلب  نک  صال  نانیا خـ ر  ــ ـش زا  نادنز  هب  نتخادنا  اب  ارم  ایاد  تفگیمن کـه خـ وا  دو و  ـ بن دوخ  نیرفن بـه  اعد و  فسو  مال یـ ـن کـ یا

: دنک ضرع  تساوخیم  دوب و  یهلا  تیبرت  ربارب  رد  دو  لا خـ حـ
تذل  رب  مهدیم  حیجرت  وت  ياضر  هارمه  ار  نادنز  وت  تبحم  بنج  رد  - 

(219 ! ) دوشیم لسوتم  ادخ  هب  فسوی 
وت ! زا  يرود  دولآت و  ــ یصعم

ـت : سا ن  ــ ـی نچ د  ــ یجم نآر  ــــ ه ق ــ یآ يا  ــ نعم
مراد تساوخرد  وت  زا  منکیم و  رایتخا  ار  نادنز  موش ، ریخم  دنناوخیم ، نادـب  ارم  نانیا  هک  هچنآ  نادـنز و  نایم  نم  رگا  اراگدرورپ ! - 

منکیم و لیم  نانآ  يوس  هب  موشیم و  هدنک  ياج  زا  ینادرگن ، نم  زا  ار  ناشیا  دـیک  وت  رگا  هچ  ینادرگب ، نم  زا  ار  نانیا  دـصق  ءوس  هک 
يدومرف و میلعت  نم  هب  وت  هک  هدوب  یملع  هلیسو  هب  ماهتشاد  رود  دوخ  زا  ار  ناشیا  رش  نونکات  رگا  نم  هچ  مدرگیم ، نالهاج  زا  هجیتن  رد 

مریگیم ! رارق  يزابسوه  قشع و  هکلهم  رد  موشیم و  ـل  ها مدر جـ ـر مـ یا ـل سـ ثم نم  یئا  ـ مر غ فـ ــ یرد نم  زا  ار  دوخ  هضافا  رگا 
دوخ  زا  هک  دننیبب  ار  یلامج  فسوی  زا  رصم  نانز  هک  دسریم  رظن  هب  لاحم  اتداع 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 220)
مه وا  ضرعتم  هجو  چیه  هب  هاگ  نآ  دننک و  هراپ  جنرت  ياج  هب  ار  دوخ  ياهتسد  دنهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  روعـش  لقع  دنوش و  دوخیب 

، تسین نکمم  اتداع  يزیچ  نینچ  دنورب ، دوخ  ياههناخ  هب  هتساخرب و  دعب  دروآ و  تسد  هب  ار  اخیلز  لد  هک  دننک  شهاوخ  اهنت  دنوشن و 
هدمآ مه  ناشیا  رس  رب  دمآ  اخیلز  رس  رب  هک  یئالب  نامه  هک  نآ  رگم  دنـشاب  هدشن  جراخ  سلجم  زا  هک  نیا  هب  دنکیم  مکح  تداع  هکلب 

ح و ــ بص هداتفا و  كاروخ  باوخ و  زا  دعب  هب  نآ  زا  دیسر و  اخیلز  هک  روطنامه  دنشاب ، هدیسر  قشع  دح  هب  فسوی  هب  هقالع  رد  دشاب و 
عسو و رد  هک  یتنیز  ره  هب  ار  وا  دندرکیم و  شمدـق  راثن  دوخ  ناج  د . ــ نـشا ــ ه ب ــ تـشاد ی نـ ــ مغ وا  ز  ــ د و ج ــ نـشا ــ يو ب دا  ــ ه ی ــ ما ب ــ ش
د و ــ نتشادیم ه  ــ ضر ــ وا ع ر  ــ ار ب دو  ــ عا خ ــ تم د و  ــ ندادیم رار  ــ ش ق ــ هار ر  ــ ـس ر  ــ ار ب دو  ــ د و خ ــ نتخاد ــ نایم ع  ــ مط هب  دوب  ناشتقا  ــ ط

ات بـه  دندرکیم  یعس  دو  ــ تعا خ ــ طتسا ترد و  ــ ما ق ــ مت ا  ــ ب
(221 ! ) دوشیم لسوتم  ادخ  هب  فسوی 

دنیآ . ـل  یا ــ وا ن لا  ـ صو
ع ــ قو ــ ن م ــ ینچ رد  ار  دو  ــ ی خ ــ کا ــ ت و پ ــ مــصع ه  ــ لیــسو ه  ــ ـف ب ــسو ــ ه ی ــ ـی ک ــسد ــ يور ق ــ ین نآ  ه  ــ ت ک ــ ــشاد ه  ــ جو ــ ـد ت یا ــ ب

رگید دوبیم ، یعفد  رما  کی  رگا  اریز  دومرفیم ، هضافا  يو  هب  انآف  انآ  دنوادخ  هک  هدوب  یجیردـت  رما  کی  لثم  در ، ــ ظ ک ــ فح ير  ــ یطخ
دبلطب . ددم  ادخ  زا  دنک و  هعجارم  ادخ  هب  درکیم ، دیدهت  ار  وا  تفع  هک  يرطخ  يراتفرگ و  ره  رد  تشادن  انعم 

دیوگیم : فسو  هک یـ نیا  لیلد  هب  تسا ، هدو  ــ فرا ب ــ عم خ  ــ نس زا  مو و  ــ لع ل  ــ یبق زا  ی  ــ سد ــ يور ق ــ ین ن  ــ یا
( فسوی  / 33 !« ) موشیم نالهاج  زا  يرادن  هگن  ارم  رگا  »

زیزع  رسمه  هب  هکنانچمه  موشیم »! ناملاظ  زا  : » تفگیم دیاب  دوب  نیا  ریغ  رگا  و 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 222)
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(1 !« ) دنو ــ شی ــ من را  ــ گتسر نا  ــ ملا ــ ظ  » ت کـه ــ فگ ار  ن  ــ یمه
 . 231 21 ص :  ناز ج :  ـ یملا - 1

(223 ! ) دوشیم لسوتم  ادخ  هب  فسوی 
(224)

وا يربمایپ  توعد  زاغآ  نادنز و  رد  فسوی   : مجنپ لصف 

نادنز رد  فسوی  یگدنز  ینالو  نارود طـ

....« ٍن ــ یح ی  ــ ّتَح ُه  ـــ َُّننُج ـ ْسََیل ِت  ـــ یْالا اَُوأَر  ام  ِد  ــ َْعب ْن  ــ ِم ْم  ــ َُهل اَد  َبـ َّم  ـــ ُث »
(225)

( فسوی ات 43 /   35)
ـر ـصم نا  ـ یرا ـ برد ـد کـه  نکیم ـل  قنار مالـسلاهیلع  ـف  ـسو ــ تر ی ـ ـضح ـی  گد ـ نز زا  ـت  مـسق نآ  حر  ــ ـش قو  ــ تا ف ـ یآ رد  ـد  یجم نآر  قـ

برقت يارب  ياهمدقم  نتفر  نادنز  نیمه  هک  تسا  نیا  یهلا  تاردـقم  بیاجع  زا  دـنزادنیب . نادـنز  هب  ار  وا  یتدـم  ـد تـا  نتفر ـم گـ یمـصت
فسوی نداتفا  هاچ  هب  ز  ــ ین ر  ــ گید راب  کی  ارجام  نیا  زا  لبق  دیسر ... رـصم  يزیزع  هب  ماجنارـس  دیدرگ و  رـصم  هاشداپ  را  ـ برد فسوی بـه 

دو ! هداد بـ رارق  رصم  زیزع  هناخ  هب  وا  نتفای  هار  يار  ــ ياه ب ــ لیسو د  ــ نواد ــ ار خ
سانـشان ياهچب  مالغ  تروص  هب  هار  نآ  زا  دتفیب و  هاچ  هب  یلاسدرخ  رد  هک  دوب  ردقم  نینچ  لوا  هلحرم  رد  رابرد  هب  فسوی  ندیـسر  هار 

نآ  اج  نآ  رد  دوش و  رابرد  دراو 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 226)

هب ربمایپ  هداوناخ  رد  هدـش  گرزب  ای  هداز  ربمغیپ  کی  ناو  ــ نع هب  وا  اریز  دوش ، گرزب  دـهد و  ناشن  دوخ  زا  ار  یهلا  تیبرت  ياـهیتفگش 
درکیمن ! ادیپ  یگداس  هب  ار  ناهاش  رابرد  هب  دورو  ناکما  ینلع  روط 

دوـب هدـش  گرزب  راـبرد  رد  هک  یمـالغ  اریز  تفاـی  ناـیرج  ریدـقت  نیمه  زین  دـش  رـصم  رد  فـسوی  تنطلـس  همدـقم  هک  مود  هـلحرم  رد 
یحو تلالد  هب  رگید  هار  زا  هک  نیا  رگم  دـننک ، لوبق  ار  وا  مه  تکلمم  ناگرزب  دریگ و  تسد  هب  ار  روشک  کـی  تاردـقم  تسناوتیمن 

وا هک  دنیامن  لو  ــ بق ی  ــ گمه دشخب و  تاجن  یتخبدب  ترـسع و  هلحرم  زا  ار  روشک  دهد و  زورب  ار  دوخ  رنه  دادیم  میلعت  ار  وا  هک  یهلا 
دشاب ! موق  تیاد  رد هـ ـی  قا را بـ ـ ثآ ر  ــ ثؤ ــ دسر و م تنطلس بـ هب  تقو  نآ  دراد و  ار  تکلمم  هرادا  تقایل 

دهدیم  ناشن  نادنز  نیمه  رد  دیحوت  نید  هب  ار  مالسلاهیلع  فسوی  توعد  زاغآ  دیجم ، نآرق 
(227  ) نادنز رد  فسوی  یگدنز  ینالوط  نارود 

تسا بوقعی  قحـسا و  میهاربا و  نامدود  زا  هک  دنکیم  یفرعم  ار  دوخ  فسوی  راب  نیلوا  يارب  روطهچ  هک  دنکیم  لقن  یبیجع  نا  ـ یب اب  و 
!

فسوی ندش  ینادنز  لیلد 

فـسوی نهاریپ  ندش  هراپ  كدوک ، تداهـش  دننام : دادیم ، یهاوگ  فسوی  تمـصع  تراهط و  رب  هک  يدهاوش  تایآ و  هدهاشم  زا  دعب 
يارب دادیم ، یهاوگ  وا  تفع  تئارب و  هب  هک  يدـهاوش  رـصم و  نانز  دزن  اخیلز  فارتعا  اهتسد ، ندـیرب  رـصم و  ناـنز  هیـضق  بقع ، زا 
مدرم ات  دننک ، ینادنز  ار  فسوی  یتدم  ات  ه  ــ دو ک ــ نیا ب نآ  دش و  ادیپ  يدـیدج  يأر  شنیرواشم  نایرابرد و  شرـسمه و  رـصم و  زیزع 
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گنن  هیام  هک  ار  اخیلز  هدوارم  ناتساد 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 228)

دنیا . ـ من شو  ــ مار ــ ف دوب ، هد  ــ را ش ــ برد یئاوسر  و 
دندروخ . مسق  میمصت  نیا  رب  شنایفارطا  زیزع و 

ظفح گنن  تمهت و  یئاوسر  زا  ار  زیزع  راـبرد  ناـمدود و  هک  هدوب  نیا  يارب  دـناهتفرگ  میمـصت  نینچ  رگا  هک  دوشیم  مولعم  اـج  نیا  زا 
رـصم نانز  اصوصخم  مدرم ، دنهدن  هزاجا  دنـشاب و  هدرک  ظفح  ار  مدرم  مو  ــ مع سو  ــ ما ــ هک ن دناهتـشاد  مه  ار  ضرغ  نیا  دیاش  دـننک و 
نـسح نینچ  دو و  هدر بـ دو کـ ياد خـ ـ یـش ار  رـصم  فارـشا  ناـنز  زیزع و  رـسمه  هک  ینـسح  مه  نآ  دـندرگ ، يو  لاـمج  نسح و  نوتفم 

ـت . خاد ـ نایم هار  هب  یئاو  ـ لب ر  ــ صم رد  دو  ــ ع خ ــ بط هب  دشیم  هتشاذگ  دازآ  ـر  گا ـی  نا ـ تف
- ؟ تسا هدوب  هچ  نانز  تسد  ندرک  عطق  عوضوم  هک  وگب  زیزع  هب  درگرب و   - تفگ هاشداپ  هداتسرف  هب  نادنز  رد  فسوی  هک  نیا  زا  نکل 

هک -  دیسرپ  نانز  زا  زیزع  یتقو  و 
(229  ) فسوی ندش  ینادنز  لیلد 

رسمه هک  نیا  و  میرادن ! غارس  وا  زا  یئاطخ  چیه  ام  ادخ  رب  هانپ   - دنداد باوج  فارشا  نانز  دوب ؟ هچ  فسوی  زا  امـش  یئوجماک  عوضوم 
زا دوب .... ناقداص  زا  وا  مدرکیم و  توعد  هدوارم  هب  ار  وا  هک  مدوب  نم  دش و  المرب  قح  نالا  تسا -  هتفگ  هدرک و  فارتعا  هرخالاب  زیزع 
ای دـقتعم و  عقاو  فالخ  رب  ار  وا  دوب و  هدرک  هبتـشم  دوخ  رهوش  رب  ار  رما  فسوی  ندـش  ینادـنز  زا  دـعب  اخیلز  هک  دـیآیمرب  اـهنیا  همه 

همه ندید  اب  هک  تشاد  نکمت  طلست و  شرهوش  لد  رد  اخیلز  نانچ  نآ  هصالخ  و  دوب . هتخادنا  ههبش  کش و  هب  رما  عقاو  هب  تبسن  لقاال 
دوب . هتخاس  دقتعم  دهاوش  تایآ و  نآ  همه  فالخ  رب  ار  وا  تایآ ، نآ 

ار داهنـشیپ  نیا  هک  هدوب  وا  تسا و  هدوب  نز  نیمه  هئطوت  لسوت و  اـی  روتـسد  هب  مه  فسوی  ندـش  ینادـنز  هک  تفگ  ناوتیم  نیارباـنب  و 
هب  دعب  هب  نیا  زا  هک  دشاب  دیامن ، بدا  شتفلاخم  تأرج و  رب  ار  فسوی  هک  نیا  مه  دنک و  عفد  دوخ  زا  ار  مدرم  تمهت  ات  تسا  هدرک 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 230)
رب ...، د " ــ نکن میو  ــ گیم ه  ــ نآ چ ر  ــ گا : " تفگ درب و  راک  هب  فارـشا  نانز  دزن  هک  مه  یتراـبع  اریز  دـیآ ، رد  يو  دا  ــ یقنا ت و  ــ عا ــ طا

. دراد تلالد  انعم  نیا 

فسوی نادنز  ياقفر 

عورـش عوضوم  نیا  اب  هدـیدرگ  یتآ  مهم  ثداوح  عیاقو و  همدـقم  هداـتفا و  قاـفتا  فسوی  نادـنز  ناـمز  رد  هک  ار  یتاـقافتا  دـیجم  نآرق 
.... دندش ینادنز  زین  هاشداپ  ناگدرب  زا  رگید  رفن  ود  فسوی ، ندش  ینادنز  اب  نامزمه  هک  دنکیم 

هدرب و راک  هب  اهنآ  یئاسانش  رد  نآرق  هک  یترابع  لیلد  هب  مه  نآ  دناهدوب ، هاش  ناگدرب  زا  هک  مینادیم  ردق  نیمه  ینادنز  رفن  ود  نیا  زا 
هک  مینادیم  ادعب  زین  تسا و  یتَف "  " هملک

(231  ) فسوی نادنز  ياقفر 
تیمها هچنآ  و  تسا . هتـشادن  یتیمها  یتلاخد و  ارجام  لـقن  تیمها  رد  هدوب  هچ  اـهنآ  مرج  یلو  ددرگ . یمرب  راـبرد  هب  اـهنآ  زا  یکی 

لقن فـسوی  هب  ار  نآ  دـناهدید و  باوـخ  یناـمز  تشذـگ  زا  دـعب  دـناهدوب و  فـسوی  اـب  نادـنز  رد  یتدـم  دارفا  نیا  هک  تسا  نـیا  دراد 
يار ــ ار ب ی  ــ میها ــ فم ن  ــ ینچ ترا  ــ بع نیا  و  تسا . هدرب  راک  هب  ار  نم "! نادنز  ياقفر  يا   " ترابع - اهنآ  یفرعم  رد  فسوی  دـناهدرک .

م"! ــ یبا ــ ییم نارا  ــ کو ــ کین زا  ار  امـش  اـم  : " دـنتفگ وا  هب  باـطخ  فـسوی  یفرعم  رد  اـهنآ  هـک  یتراـبع  نـینچمه  و  د . ــ نا ــ ـسریم ا  ــ م
ـد . ناهدوب مه  تخا  ـ نش ـل  ها د و  ــ ناهد ــ ید یئاههنا  ــ شن ف  ــ سو ــ زا ی ـت کـه  سا نا  ـ شتفا ـ یرد ـم و  هف ا و  ـــ هنآ ت  ــ یصخش زا  ياه  ـ نا ـ شن
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نایرج اریز  دوشیم  ادعب  ای  هدوب  رابرد  مراحم  زا  صخـش  نیا  هک  دوشیم  مولعم  هتفای  رـصم  رابرد  رد  اهنآ  زا  یکی  هک  يدعب  لغاشم  زا 
ندیناسر  يارب  وا  هب  فسوی  رکذت 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 232)
باوخ ریبعت  يارب  ار  فسوی  هک  هتـساوخ  هاش  زا  وا  هدرک و  فیرعت  ار  شباوخ  هاـش  هک  یلحم  رد  وا  روضح  نینچمه  هاـش و  هب  شماـغیپ 

تسا . هدوب  صخاش  رابرد  رد  وا  تیعقوم  ماقم و  هک  دناسریم  اهنیا  همه  دنک  توعد 
، دسریمن رظن  هب  حیحص  دندوب  فسوی  يارب  ه  ــ تـشامگ ای  نابهگن  ود  نآ  هک  دناهدرک  لقن  یتایاور  ساسارب  هک  نیرـسفم  زا  یخرب  یتح 

عوضوم راذـگب -! ناـیم  رد  تباـبرا  اـب  ارم  عوضوم  هک  تفگ  درکیم  ادـیپ  تاـجن  هک  يرفن  نآ  هب  فسوی  دـیامرفیم : دـیجم  نآرق  اریز 
ـا نـشآ ـق و  یفر فسو  ناد بـا یـ ـ نز رد  یتد  ـم مـ یتفگ ـه  کنانچمه دناهدوب و  ینادنز  اعقاو  اهنآ  هک  دـهدیم  ناشن  ندرک "  ادـیپ  تاجن  "

ت . ــ سا هد  ــ ه ش ــ تشک ير  ــ گید ـت و  سا هدر  اد کـ ــ یپ تا  ـ جن ناد  ـ نز زا  ـا  هنآ زا  یکی  ـد و  ناهد شـ
(233  ) فسوی نادنز  ياقفر 

ناینادنز باوخ  ریبعت 

نیتسخن يارب  دننادیم  ناراکوکین  زا  ار  فسوی  دـنراد و  يدـعاسم  هنیمز  ینادـنز  رفن  ود  نآ  هک  درک  هظحالم  یتقو  مالـسلاهیلع  فسوی 
تفگ : درک و  نت  ود  نآ  باوخ  ریبعت  هب  مادقا  اتیاهن  تخادرپ و  اهنآ  غیلبت  هب  هاگنآ  درک و  یفرعم  ار  دوخ  راب 

 ! ن ـــــــ ناد م ـــــــــ نز يا  ـــــــــ قفر يا  »
دش . دهاوخ  هاش  بارش  یقاس  امش  زا  یکی  اما 

( فسوی  / 41 !« ) دنروخب ار  وا  زغم  نا  ـ غر دو تـا مـ ــ شی ه مـ ــ تخیوآراد ير بـه  ــ گید ا  ــ ما و 
ار يدر  ـل فـ معلاسکع ـت  ـسخن ـد . نکیم حر  ـ طم یفلتخم  تاهج  زا  ار  ریبعت  نیا  زا  دـعب  لئاسم  رفن و  ود  نیا  لـمعلاسکع  دـیجم  نآرق 

ار  دوخ  گر  ـر مـ بخ ـد کـه  هدی نا مـ ـ شن
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 234)

ـت : سا هد  ــــ ینش
د ، ــــ ینش ار  دو  ـــ باو خ ـر خـ یبعت در کـه  نیا مـ »

دش ، رکنم  غورد  هب  ار  باوخ  رطخ ، زایئاهر  يارب 
ـت : فگ فسوی 

دیدرک ، لاؤ  هک سـ يرما  هب  عجار  یهلا  ياضق  رد   ـ
ـف) سو ــ ی  / 41 !« ) ت ــ سا هد  ــ م ش ــ کح ن  ــ ینچ

تـسین هتکن  نیا  رب  راعـشا  زا  یلاخ  تسا »، هدش  مکح  نینچ  دیدرک  لاؤس  هک  يرما  هب  عجار  یهلا  ياضق  رد  : » دیامرفیم نآرق  هک  نیا  و 
. مدوب هدیدن  ار  یباوخ  نینچ  نم  ـت کـه  ـسا ـه  تفگ هدر و  ـب کـ یذ ـ کت ار  نآ  دو  يا خـ ـ یؤر لیوأت  ندینـش  زا  دـعب  رفن  ود  نآ  زا  یکی  هک 

فیر  ـ عت تیارب  هچنآ  رد  نم  تفگ : فسوی  هب  یمود  رفن  هک  هدش  لقن  نینچ  یمالسا  تایاور  رد 
(235  ) ناینادنز باوخ  ریبعت 

ی ــ عطق ی و  ــ متح د  ــ یتـساو ــ زا مـن خ یلیوأـت کـه  تـفگ : شباوـج  رد  فـسوی  مدو . هد بـ ـ ید ار نـ یباو  ـن خـ ینچ ـم و  تفگ غورد  مدر  کـ
ت! ــــ سین نآ  زا  يرار  ــ هار ف ر  ــ گید هد و  ــ ش
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هتفای تاجن  ینادنز  زا  فسوی  تساوخرد 

ت : ــ فگ د  ــ با ـ ییم تا  ـــ جن يدوز  ه  ــ وا ب تشادنپیم  هک  یسک  نآ  هب  فسوی  هک  دهدیم  ربخ  نینچ  نآر  رد قـ لا  ـ عتم ـد  نواد خـ
( فسوی  / 42 ! ) نک يروآدای  تناگیاد  دز خـ ار نـ مـ  ـ

عـضو ـد بـه  یا ـ ــش ـد و  نک کـیر  ـ حت ار  وا  فـطاو  ـد کـه عـ یو ـ گب ها  ـ ــش يز بـه  ـ یچ در  نآ مـ دو کـه  ـن بـ یا مالــسلاهیلع  فـسو  رو یـ ـ ظنم
دهد . تاجن  ناد  ـ نز زا  ار  وا  دروآ و  ـی  تقر فسو  یـ

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 236)
زا فسوی  یتقو  هک  دناهدیمهف  يروط  ترابع  نیا  زا  اهنآ  زا  یـضعب  هک  هدش  یئاهریـسفت  ثعاب  هتفر  راک  هب  میرک  نآرق  رد  هک  یترابع 

در و ــ هیبنت ک ار  وا  یشومارف  نیا  رطاخ  هب  اد  اذ خـ لـ لسو شـد ، ـ تم نا  ـ سنا در و بـه  شومارف کـ ار  ادخ  درک ، يروآدای  تساوخرد  درم  نآ 
دنا . ــ مب ناد  ــ نز رد  ر  ـــ گید يدا  ـ متم يا  ـ هلا ـــــ س

تسا : نینچ  هیآ 
تفای ، دهاوخ  تاجن  دوب  دقتعم  هک  یقیفر  زا  فسوی  هاگنآ  »

 ! ن ــ دا ک ــ تدو ی ــ يا خ ــ قآ دز  ار نـ در کـه مـ تساوخرد کـ
در و  ــ وا ب دا  ــ زا ی ار  شیا  ــ قآ ه  ــ يروآدا ب ــ ناط ی ـ یش یلو 
( فسوی  / 42 .« ) د ـــــ نا ـــ مب ناد  ـ نز رد  دنچ  یلاس  فسوی 

يارب  مرجال  دربب و  وا  لد  زا  ار  فسوی  راگدرورپ  دای  ناطیش   " هک دناهتفگ  یخرب  هک  نیا 
(237  ) هتفای تاجن  ینادنز  زا  فسوی  تساوخرد 

فرح دـنامب " ، نادـنز  رد  رگید  لاس  دـنچ  درک و  شباـقع  ادـخ  تهج  نیمه  هب  دز و  ادـخ  ریغ  نماد  هب  تسد  نادـنز  زا  نتفاـی  تاـجن 
زین تساهدوب و  ـن  یصلخم زا  فسو  هدو کـه یـ ـ مرف حیرصت  دنوادخ  نآرق  رد  ًالوا  اریز  دراد ، تفلاخم  نآرق  صن  اب  اریز  تسین ، یحیحص 

هک : درک  هجوت  دیاب  ار  مهم  رایسب  هتکن  نیا  و  دراد . ــ هار ن ـا  هنآ رد  نا  ـ طیش ـد کـه  نتسه یناسک  نیصلخم  هد کـه  حیرصت شـ
هک تسا  ینادان  هجرد  تیاهن  زا  نیا  هچ  دوشن ، لسوتم  رگید  ياهببـس  ادـخ و  ریغ  هب  ناسنا  هک  دوشیمن  نآ  ثعاب  ادـخ  يارب  صالخا 

ببس صالخا  اهنت  هکلب  دهد ! ماجنا  دیاب  بابسا  نودب  ار  دوخ  دصاقم  ناسنا  دنتـسه و  وغل  بابـسا  یلک  روط  هب  دشاب  هتـشاد  عقوت  یمدآ 
(1 ! ) د ــــ شا ــــ ه ب ــــ تشاد ـــ دا ن ـــ متعا ی و  ــ گتسبلد اد  ــ زا خ ر  ــ یغ ـر  گید يا  ـــ هببس ه  ـــ نا ب ـ سنا دو کـه  ـ شیم

 . 271 21 ص :  ناز ج :  ـــ یملا - 1
مالسلاهیلع فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 238)

نادنز رد  فسوی  يربمغیپ  توعد  زاغآ 

( فسوی ات 40 /   37 ( »؟... ُراّهَْقلا ـُد  ِحاو ــ ْلا ـُه  ّللا ِمَا  ٌر  ــ ْیَخ َنو  ـ ُقِّر ـ َفَتُم ٌبا  ـ بْرَاَء »
ياقفر زا  رفن  ود  هک  ینامز  دهدیم ، حرـش  قوف  تایآ  رد  نادنز  رد  ار  مالـسلاهیلع  فسوی  ترـضح  يربمایپ  توعد  عورـش  دیجم  نآرق 

د : ـــ ند ــــ مآ ف  ــ سو ــ غارس ی شر  ـ یبعت يارب  دندید و  باوخ  وا  نادنز 
د ، ــ ند ــ ـی ش ناد ــ نز م  ــ ـر ه گید ناو  ود جـ ـف  سو ــ «و بـا ی

ـت : فگ ـا  هنآ زا  یکی 
(239  ) نادنز رد  فسوی  يربمغیپ  توعد  زاغآ 
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بارش ، هیهت  يارب  مراشفیم  روگنا  هک  مدید  باوخ  رد  نم  - 
ت : ــــ فگ ير  ـــــ گید

مر ، ـ بی ـی مـ نا ـق نـ بط دو  يالا سـر خـ مدید کـه بـر بـ نم  - 
دنروخیم ، راقنم  هب  نآ  زا  اوه  ناغرم  و 

 ! ف ـــــ سو ـــ يا ی - 
ن ، ـــ ها ک ــ گآ نآ  ر  ــ یبعت زا  ار  ا  ــ و م ــ ت

( فسوی  / 36 !« ) م ــ ینیبی نارا مـ ـ کو ـــ کین زا  ار  و  ــ ه ت ـــ ک
، نآ ریبعت  هب  طوبرم  لئاسم  نآ و  ریبعت  یتآ  ریثأت  یخیرات  رظن  زا  یلو  تسا  نشور  هیآ  تسا  ینتفگ  اهنآ  باوخ  ياوتحم  هرابرد  هچنآ 

راتفگ  رخآ  رد  اهنآ  هچنآ  اصوصخم 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 240)

!" یتسه ناراکوکین  زا  وت  هک  میدقتعم  :" دنتفگ اهنآ  دنکیم . اد  ـ یپ ـت  یمها ـد، نتفگ نا  ـ شدوخ
ر ــ فن ود  ـن  یا دو  ـ ـشی مو مـ ـ لعم ناد  ـ نز تدـم  رد  ًالوا  ار  ـ یز مالـسلاهیلع ،  ـف  ـسو تو یـ ــ عد يار  ـب بـ ـسا ـ نم ـت  ـسا ياه  ـ نیمز ـه  تکن ـن  یا

ینـسحم را و  ـ کو ـ کین مدآ  وا  ه  ــ ـن ک یا ر  ــ گید ـد و  نک ریبـعت  باو  دـناوتیم خـ هـک  ـن  یا ـی  کی د ، ــ ناه ـ تخا ـ نـش ـه  بنج ود  زا  ار  ـف  ــسو ــ ی
تسا .

دراد ؟ دوجو  فسوی  ندوب  راکوکین  اب  باوخ  ریبعت  تساوخرد  نایم  یطا  ــ بترا ه  ــ چ
نیا ـد کـه  ند ـ قتعم نینچ  دننادیم و  هدش  هیکزت  یسوفن  كاپ و  یئاهلد  ياراد  ار  ناراکوکین  اعون  مدرم  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  دیاش 
باو ـ ــص هـب  نارگید  لاـقتنا  زا  مـه  ناــشلاقتنا  ـد و  نوـشی ـل مـ قتنم ثداو  نا حـ ـ یر رو و جـ ـ ما طــباور  هـب  نارگید  زا  رتدوز  دارفا  هنوـگ 

ـت . سا رتکیدزن 
رارسا  باوخ و  ریبعت  روما  و  یناراکوکین ! زا  وت  میدقتعم  ام  هک  دنتفگ  زین  رفن  ود  نآ 

(241  ) نادنز رد  فسوی  يربمغیپ  توعد  زاغآ 
ـد ننکی كرد مـ ار  یئا  ـ هز ــ یچ نا  ــ شسفن یکا  لد و پـ يا  ـــ فص نارا بـا  ـ کو ـ کین ـت . ـسین هد  ـ یـشو نارا پـ ـ کو ـ کین نآ بـر  لا  ــ ثما ی  ــ نا ــ هن

د. ــ نز ــ جا ــ نآ ع كرد  زا  نار  ــ گید کـه 

نادنز رد  مالسلاهیلع  فسوی  ینید  توعد  نیلوا  دافم 

يور باـنج  نآ  هب  مالـسلاهیلع  فسوی  هرهچ  رد  ناراـکوکین  يامیـس  ندـید  زا  یـشان  ینظ  نسح  اـب  فسوی  ینادـنز  قیفر  ود  نآ  یتقو 
ندر شا کـ را و فـ ـ هظا يار  ار بـ تصر  مالـسلاهیلع فـ ـف  ـسو یـ ـد ، نک ـر  یبـعت ار  نا  ـ ـشیا ـ هباو يو خـ هک  دـندرک  تساوـخرد  دـندروآ و 

يو د و بـه سـ ــ یحو تو بـه تـ ـ عد يارب  دوب  هدمآ  شیپ  هک  یتیعقوم  زا  هدرمش و  تمینغ  ـت ، ـشادی ـه مـ تفهن لد  رد  ـد کـه  یحو رار تـ ــ ـسا
ـت : فگ در و  ـــ هدا ک ــــــ فتسا دو ، ــــــ هدو ب ـــ مر ــ هضافا ف وا  هب  ار  ریبعت  م  ــ لع هک  شرا  ــ گدرور ــ پ

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 242)
د ، ـــ ینک لوا  ـــ نت د و  ــــ یآ ما  ــــ عط ه  ـــ نآ ک زا  شیپ  ار  ا  ـــ مش ن  ـــ «م

مزا ، ــ سی ها مـ ـ گآ نا  ـ تیا ــ هباو ــ ر خ ــ یبعت ه  ـــ ب
 ! تسا هتخومآ  نم  هب  نم  يادخ  ار  ملع  نیا  هک 

دنرفاک ، ترخآ  هب  نامیا و  یب  ادخ  هب  هک  ار  یهورگ  نیئآ  نم  هک  اریز 
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م! ـــــــــ تفگ كر  ــــــــ ت
 ! منکیم يوریپ  بوقعی ، قحسا و  لیلخ ، میهاربا  ـم -  ناردپ نیئآ  زا  و 
 ! م ــ ینادر ــ کیر گ اد شـ ار بـا خـ يز  ـ یچ ـد  یا ـ بن ـز  گر ـن مـا هـ یئآ رد 

ـت بـر مـا ! ساد ياطع خـ لضف و  اد  یگناگی خـ نامیا و  دیحوت و  نیا 
مدر ، ـــــ ه م ــــ مه ر  ــ و ب

ـد »! نروآیمن يا  ار بـه جـ اط  ـن عـ یا ر  ــ کش نا  ــ مدر ــ ر م ــ ثکا ن  ــ کل
(243  ) نادنز رد  مالسلاهیلع  فسوی  ینید  توعد  نیلوا  دافم 

داد : ـه  مادا نینچ  فسوی 
 ! نم نادنز  ياقفر  يا  »

دنرترثؤم ، تقلخ  ماظن  رد  ـر و  تهب ـت  قیقحیب قر  ـ فتم نا  ـ یاد ـا خـ یآ
دو ؟ ـ جو ـم  لا ياو عـ ـه قـ مه ـب بـر  لا ر و غـ ــ ها د قـ ــ حاو ياد  ــ ا خ ــ ی

دیتسر ، ـ پیم اد  ـــ زا خ ـر  یغ ـا  مش ـه  چنآ
تسا ، ینعمیب  ظافلا  تقیقحیب و  ءا  ـ مسا

دیاهتخاس ! ناتناردپ  ناتدو و  امش خـ هک 
ت، ــ سا هدا  ـ هنن لطا  نا بـ ـ یاد نآ خـ رد  ـت  یقلا ـر خـ ثا ـت و  یهو ـ لا ـه  نا ـ شن ـچ  یه اد  ــ خ

 ! تسادخ دوجو  ملاع  يامرفمکح  اهنت  و 
تسا : هدو  ـ مر ر فـ ــ ما وا 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 244)
د ! ــــ یتسر ـ پن ار  ا  ــ تک تاذ یـ نآ  ز  ــ ج - 

تسا ! مکحم  نیئآ  نیا 
( فسوی ات 40 /   37 !« ) دنتسین هاگآ  ـت  قیقح نیا  ـت بـر  لاهج يور  زا  مدرم  رثکا  نکل 

ت . ــ سا هداد  ـم  یلعت وا  ه  ـــ شرا ب ــ گدرور ــ هک پ تسا  یتراهم  دراد ، باوخ  ریبعت  باب  رد  یتراهم  رگا  هک  داد  ناشن  لوا  راب  فسوی 
میوش ! ـل  ئا ــ ک ق ــ یر يرا شـ ــ گدرور ــ ن پ ــ ینچ يار  ــ هک ب تسین  راواز  ـــ س ت : ــ فگ

ـر یبعت ها بـه  نآ گـ در و  ــ ـت ک بحـص ءا  ـ کر ـ ـش ـی  فن ـد و  یحو هرا تـ ـ برد يراد  ـ قم ـت  ـسخن ـد  مآ شیپ  نیا  ـه  ناـهب مالـسلاهیلع بـه  فسو  یـ
ـت. خادر ـا پـ هنآ باو  ـــ خ

ت : ــــ فگ ود  نآ  ـخ  سا رد پـ ف  ــ سو یـ
(245  ) نادنز رد  مالسلاهیلع  فسوی  ینید  توعد  نیلوا  دافم 

يار ار بـ نآ  ما  ـ جنارـس ـا و  یؤر نآ  ـت  قیقح ـل و  یوأ نم تـ هک  نآ  رگم  دنروآیمن  امـش  يارب  ناینادنز -  هریج  ناونع  هب  یماعط -  چیه  - 
ـم . نکیم نا  ـ یب ـا  مش

مراد ، ـی  ها ــ گآ رار  ــ سا ـن  یا هب  ن  ــ م
ـد ! یحو ـت بـه تـ سا تو مـن  ـ عد رد  قد مـن  ــ ـد ص ها دو شـ نیمه خـ

مالسلاهیلع فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 246)

 ! درک یفرعم  ار  دوخ  فسوی 

یعوضوم ریسفت   ) ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز 
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هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 129ناهفصا   هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


يداع و مولع  زا  اهنآ ) نتفرگ  عقاو  تروص  ینعی   ) ثیداحا لـیوأت  زا  نداد  ربخ  باوخ و  ریبعت  هب  ملع  هک  درک  دزـشوگ  تسخن  فسوی 
تسا . هدو  ـ مر ـت فـ بهو ن مـ ــ نم بـه م را  ـ گدرور تسا کـه پـ ـی  ملع ـن  یا هکلب  دریگ ، ارف  ار  نآ  دناوتب  سک  ره  هک  تسین  یباستکا 

ـد : یو ـ گیم ـد و  نکیم نا  ــ یب ار  ی  ــ نعم نیا  ل  ــ یلد ها  ــ نآ گ
ماهدر ، ـــ کن يور  ــــ یپ ار  ـن  یکر ـــ شم ش  ــ یک ـت و  لم نو  چـ  ـ

ماهدرک ! يوریپ  ار  بوقعی  قحسا و  میهاربا و  مناردپ  تلم  هکلب 
ماهدر ! يور کـ ـ یپ ار  دیحوت  نید  هدر و  اهر کـ ار  كرش  نید  نم 

(247  ! ) درک یفرعم  ار  دوخ  فسوی 
رـصم رد  فسوی  هک  تسا  يراـب  نیلوا  هدومرف ، لـقن  مالـسلاهیلع  فسوی  لوق  زا  ـد  یجم نآر  رد قـ لا  ـ عتم ـد  نواد ه خـ ــ ار ک مـال  ــ ن ک ــ یا

تسا . بو  ـ قعی ـق و  حسا ـم و  یهاربا تیبلها  زا  هک  هتشاد  راهظا  هدرک و  یفرعم  ار  دوخ  بسن  ار و  دوخ 
رد رـصم ، زیزع  راـبرد  رد  یناوـج  دـشر و  یکدوـک و  نارود  یط  هاـچ  هب  نداـتفا  ردـپ ، يرود  زا  لاـس  نیدـنچ  تدـم  ماـمت  رد  فـسوی 

ینادـنز ار  وا  یهاو  تمهت  هب  نایرابرد  هاش و  هک  یئاهزور  دـناهدرک ، هطاحا  ار  وا  یئوجماک  يارب  فارـشا  ناـنز  اـخیلز و  هک  یئاـهزور 
ت و ـــ ــسا ی  ـــ بــسن ل و  ـــ ــصا ه  ــ زا چ هـک  دوــب  هـتفگن  دوــب و  هدادــن  ناــشن  ار  دوــخ  ی  ــ نطو ــ ـف و م قو ــ چ م ــ یه رد  د ، ــ ندر ــ کیم

تسیچ ؟ ـش  تیرو ــ مأ ــ م
ـت ! سا هدر  ـــ زا ک ـــ غآ ار  دو  ـــ تیرومأ خ ـه و مـ تشاد تفا  ـ یرد تو  ـ عد ـغ و  یلبت هزا  ـ جا ـا  یو ناد گـ ـ نز رد  کنیا  ـی  لو

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 248)
د : ـــــــــ یا ـــــ مر ـــــ فی ــ م

ت ، ــ سا ـه  تشاذ ـ گن كر  يو شـ ـی بـه سـ هار ـت  یبل ـ ها يار مـا  ــ نا ب ــ حبس ياد  ــ خ - 
 ! تسا هدرک  نآ  زا  عنم  ار  ام  و 

تیب ، لها  ام  رب  تسادخ ، تمعن  لضف و  زا  دوخ  عنم  نیا 
مدر ! ــــ ه م ـــ مه ر  ــــــــ و ب

ـد ، نروآیمن ياج  تمعن بـه  نیا  رکش  مدر  رتشیب مـ اما 
د ! ـــ نزروی ر مـ ــ فک ناد  ــ و ب

نا ــ یب ار  نآ  ر  ــ یز مو  ــ هفم هدر و بـا  ـت کـ ما ــ ما توبن و  هلئسم  هب  هراشا  دوخ ، یفر  ـ عم زا  ـد  عب مالسلاهیلع  فسو  ترـضح یـ بیترت  نیدب 
د : ــ نکیم

يارب  كرش  يوس  هب  یهار  رگید  هک  هدومرف  دیؤم  نانچ  ار  ام  دوخ  دیئأت  اب  دنوادخ  - 
(249  ! ) درک یفرعم  ار  دوخ  فسوی 

اریز تسین )! یتمعن  رتالاب  نیا  زا  و  ، ) تسا هدرک  ام  رب  يادخ  هک  تسا  یلضف  زا  كرـش  زا  ام  ندوب  نوصم  نیا  تسا و  هتـشاذگن  یقاب  ام 
تسا ! یتیاد  ــ ن ه ــ ینچ ـن  تشاد ـش بـه  گرز يرا بـ ــ گتسر یمدآ و  تداعس  هجرد  تیاهن 

زا تلفغ  زا  سپ  دـنوشیم و  رکذـتم  نایـسن  زا  دـعب  مدرم  ءایبنا  ام  ندوب  اـب  اریز  تسا ، هدرک  مدرم  همه  رب  ادـخ  هک  تسا  یلـضف  زین  و  - 
ـن یا ر  ــ کـش مدر  رتشیب مـ نکلو  دـنیآیم ، رد  میقتـسم  هار  ـد و بـه  نبا ـ ییم یئا  ـ هر لهج  زا  ـم مـا  یلعت اب  دـندرگیم و  هبنتم  دوخ  تاـیرطف 

ـد ! نروآیمن يا  ه جـ ــ ار ب ـت  معن
دننادرگیمرب ! يور  نآ  زا  دنریذپب  ار  نآ  زاب  شوغآ  اب  هک  نیا  ياج  هب  دننکیمن و  انتعا  نادب  دننکیم و  نارفک  ار  لضف  نیا  مدرم  - 

یعوضوم ریسفت   ) ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز 
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نا  ـ یم ير  ـ صع رد هـر  ـد  یاب ـا  متح یسو  ـ فن نینچ  دو کـه  عنا شـ یسک قـ رگا  یلب !
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 250)

ـی تمعن ـل و  ضف ءا ، ـ یبنا دو  ـــ جو ت کـه  ــ ـسا ـه  تفر ـ یذ هدر و پـ لو کـ ـ بق ار  ـه  مئا تما  ـ ما ءا و  ـ یبنا تو  ـ بن ـه  لئـسم تقیقح  رد  دنـشا ، مدر بـ مـ
 ! لا ـ عتم ياد  بنا خـ زا جـ ـت  سا

دنکیم هطاحا  ار  نیمز  رسارس  يروک  یهارمگ و  دنشاب ، هدوبن  صلاخ  تسرپادخ و  سانشادخ و  ینادرم  ياهرود  ره  رصع و  ره  رد  رگا 
ـد . علبیم ار  دو  لها خـ نیمز  دو و  ـ شیم لطاب  تقلخ  تیاغ  فده و  ددرگیم و  عطق  نامسآ  نیمز و  نیب  ضیف  هطساو  و 

(251  ! ) درک یفرعم  ار  دوخ  فسوی 

دیحوت نید  تاغیلبت  رد  فسوی  قطنم 

 ! ن ــ ناد م ـــ نز نا  ــ قیفر يا  : » در ــ نا ک ـ یب ار  ـد  یحو ـق تـ طنم ـر  یز تارا  ـ بع دو بـا  تاغیلبت خـ عور  رد شـ مالسلاهیلع  ـف  سو یـ
ر ؟ ــ ها ـــ يا ق ـــ تکی را -  ــ هق د  ــ حاو ياد  ـد یـا خـ نر ـ تر ـ ثؤ ـت مـ قلخ ماظن  رد  ـر و  تهب ـت  قیقحی قر بـ ـ فتم نا  ـ یاد ـا خـ یآ - 
ه : ـــــ در ک ـــــــ ی ک ــ فر ـــــــ عم ار  ادخ  هنوگنیا  دومن و  فیصوت  تیرا  ــ هق تد و  ــ حو هب  ا  ــ صو ــ صخم ار  اد  ــ فسوی خ

تاذ شلاـبق  رد  ناوتیمن  هک  تسا  يدـحاو  هکلب  ددرگ  اـت  ود  دوش  هفاـضا  رگید  یکی  رگا  هک  يددـع  دـحاو  هن  اـما  تسا ! دـحاو "  " وا
روصت و  هک  زیچ  ره  هچ  درک ، روصت  ار  يرگید 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 252)

یلا ــ عت ياد  ــ ه خ ــ تسا ک نیا  رطاـخ  هب  اـهنیا  همه  دوـب و  دـهاوخ  لـطاب  دـشابن  وا  تاذ  نیع  رگا  تـسوا و  تاذ  ن  ــ یع دو  ــ ـش ضر  ــ ف
دو . ـ شیمن ـی  هتنم یتیا  ــ هن چ  ــ یه هب  دودحم و  يدح  چیه  هب  هک  طیسب  تسا  يدو  ــ جو

، درک مامت  مصخ  رب  ار  تجح  راهق " دحاو   " فصو هب  یلاعت  يادخ  فیـصوت  قرفت و  فصو  هب  اهنآ  بابرا  فیـصوت  لاؤس و  نیا  اب  و 
تافص تافص و  نیع  تاذ ، سپ  دزاسیم ، لطاب  دوش ، ضرف  تافص  تاذ و  نایم  هک  ار  ياهقرفت  ره  یلاعت  يادخ  ندوب  راهق  دحاو  اریز 

مه ار  وا  تاذ  دتـسرپب  ار  وا  ملع  هک  ره  تسا و  هدـیتسرپ  ار  تافـص  تاذ و  دتـسرپب  ار  یلاـعت  يادـخ  تاذ  هـک  ره  دـنرگیدکی و  نـیع 
وا ! تا  ـ فص ـر  یاس تسا  نینچمه  ار و  وا  ملع  هن  هد و  ــ یتسرپ ار  وا  نـه  ـد ، تسر ـ پن ار  شتاذ  ـد و  تسر ـ پب ار  وا  ملع  رگا  و  تسا ، هدیتسرپ 

تسا ، نیعتم  وا  تدابع  دوش ، ضرف  يدیدرت  قرفتم  بابرا  اب  وا و  تدابع  نایم  رگا  سپ 
(253  ) دیحوت نید  تاغیلبت  رد  فسوی  قطنم 

د ! ــ یا ـــ ین مزال  تدا  ــــ بع رد  هقر  ــ فت لاح  نیع  رد  دوش و  ضرف  قرفتم  با  ــ برا تسین  نکمم  ار  ــ یز قر ، ــ فتم بابرا  هن 
تفگ : داد و  همادا  فسوی  ترضح 

، دیاهتخاس ناتناردپ  ناتدوخ و  امش  هک  تسا  ینعم  یب  ظافلاو  تقیقحیب  ءامسا  دیتسرپیم ، ادخ  زا  ریغ  امش  هچنآ  - 
، تسا هداهنن  لطاب  نایادخ  نآ  رد  ار  تیقلاخ  رثا  نیرتمک  تیهولا و  هناشن  چیه  ادخ 

ت ! ــ ساد ــ دو خ ــ جو م  ــ لا ــ يا ع ــ مر ــ فم ــــ کح ا  ــــ هنت و 
دیتسرپن ! ار  اتکی  كاپ  تاذ  نآ  زج  هک  هدو  ـ مر ـر فـ ما و 

ت ! ـــ سا م  ـــ کحم ن  ـــ یئآ ن  ـــ یا
(1 ( ) فسوی  / 40 ! ) ـد نتسین ها  ــ گآ تقیقح  نیا  تلا بـر  ــ هج زا  مدر  ــ ر م ــ ثکا ن  ــ کل

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 254)
 . 274 21 ص :  ناز ج :  ــــــــــــــــ یملا - 1
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(255  ) دیحوت نید  تاغیلبت  رد  فسوی  قطنم 
(256)

رصم تموکح  هب  مالسلاهیلع  فسوی  ندیسر  تامدقم   : مشش لصف 

رصم هاشداپ  هتفشآ  يایؤر 

( فسوی ات 57 /   43 ....« ) ٍنا ــ ٍتر ِسـم ـ ََقب َع  ــــ ْبَس يرَا  آی  ــ ّنِا ُک  ــ ِلَم ــ ْلا َلاق  َو  »
نیا رد  ار کـه  یبا  ـ بـسا ـر و  ـصم يز  ـ یز ما عـ ـ قم شندیـسر بـه  نادـنز و  زا  فـسوی  ند  ـ مآ نوریب  یگنوـگچ  تاـیآ  نـیا  رد  دـیجم  نآرق 

ـد . نکیم نا  ـ یب دندوب ، لیخد  تشو  ـ نرس
فسوی  هب  هک  ار  یتمهت  مود  راب  يارب  رصم  هاشداپ  هک  دوشیم  هظحالم  تایآ  نیا  رد 

(257)
ت . ــ سا ه  ــ تخا ــ مو س ـــ لعم ار  وا  ـی  کا ـت و پـ ئار هدر و بـ ــ ـی ک گد ـــ یسر د ، ــ ندو ــ هدز ب

دنکیم : نایب  هدید ، هاشداپ  هک  ار  یباوخ  تایآ  عورش 
ـت : فگ دو  نا خـ ــ نیشنیسر ـــ ه ک ــ ر ب ـــ صم ها  ــ شدا ــ «پ

هک  ار  قاچ  واگ  تفه  منیبیم  باوخ  رد  نم  - 
د . ــ نرو ــ خی ار مـ ا  ــ هنآ ر  ــ غال وا  ـــ ـت گ فه

ار ، ز  ـــ بس ه  ــ لبنس ت  ــ فه م  ـــ نیبی ز مـ ـــ ین و 
 ! ر ــــــ گید ک  ــــ شخ يا  ــــــ هه ـــــ لبنس و 

ـد ، ینک نا  ـ یب میار  ار بـ ـا  یؤر ـن  یا ـم  کح لا  حـ
فسوی )  / 43 !« ) ـد یراد ياه  ـ تشرر باو سـ ر خـ ــ یبعت زا  ـر  گا

زا  شنایفارطا  یلو  تفگ  دوخ  نا  ــ یفار ــ طا ار بـه  دو  باوخ خـ ها  بیتر شـ نید تـ بـ
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 258)

دندوب . ز  ـــ جا ــ نآ ع ر  ــ یبعت
دنتفگ : ناگرزب  تعامج  »

تسا ! هد ) ــ م ش ــ هرد ـف  لتخم يا  ـ هباو خـ  ) مال ـ ْحَا ثا  ـ غْضَا ياهدید  نآ چـه  - 
م ، ــــ ینادی ــ من ار  ا  ــ هباو ــ ه خ ــ نو ــ گن ـ یا ر  ـــ یبعت ا  ــــ و م

فسوی )  / 44 !« ) مینک ـر  یبعت ـم  یناو ـ تی ار مـ ـح  یحص ـح  لا ــ ياهباو ص اهنت خـ ـه  کلب
مالحا زا  ییاههتـسد  ار  ایؤر  کی  دیجم  نآرق  رگا  دناهدیمان . مالْحَا "  ُثاغْـضَا   " ار وا  باوخ  هاش  نایفارطا  هک  دـهدیم  ناشن  هیآ  نیا  رد 

هک تسا  یفلتخم  ياهایؤر  زا  مهرب  مهرد و  یتروص  هاشداپ  باوخ  هک  هدوب  نیا  ناشیا  يوعد  دـنامهفب  هک  تسا  تیانع  نیا  هب  هدـناوخ 
مه  اب  تسین و  صخشم  اهنآ  کی  کی  نوچ  دراد و  ياهناگادج  ریبعت  دوخ  يارب  مادک  ره 

(259  ) رصم هاشداپ  هتفشآ  يایؤر 
ت . ــ سا هتشگ  راوشد  ر  ــ بعم يارب  ا  ــ هنآ ر  ــ یبعت هب  فو  ــ قو اذ  ــ د ل ــ ناهد ــ طو ش ــ لخم

يو هک  دراد  مه  تاروت  رد  تسا . هدید  باوخ  کی  رد  هتفگ  ار  هچ  نآ  هاشداپ  دهد  ناشن  هک  درادن  دوجو  یتحارـص  چیه  نیا  رب  هوالع 
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رگید . یباوخ  رد  ار  کشخ  زبس و  ياههلبنس  هدید و  باوخ  کی  رد  ار  رغال  قاچ و  ياهواگ 
ـم و یـا ینادیمن ـد ، نمــال ـ حا ثا  ـ غــضا تـقیقح  رد  ار کـه  ـا  هباو نـیا خـ ـر  یبــعت ـد کـه مـا  نتفگ ها  ـ ــش فار  ـ طا نــیر  ـ بعم لا  بـه هـر حـ

. دنشابن مالحا  ثاغضا  هک  دننک  ر  ــ یبعت ار  ییاهباو  دنناوتیم خـ ا  ــ هنت هکلب  دننادیمن  ار  یباو  ـر هـر خـ یبعت دو کـه  نیا بـ نا  ـ شر ـ ظن

 ! دش حرطم  هرابود  فسوی  هنوگ  نیا  و 

د : ــ یا ــ مر ــ فی نآر مـ ــ ق
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 260)

دو ، ـه بـ تفا تا یـ ـ جن ناد  ـ نز زا  فسو کـه  ـی یـ ناد ـ نز ـق  یفر ود  زا  ـی  کی »
د ، ـــــ مآ شدا  ـــ ه ی ـــــ ب يدا ، ــ یز يا  ـــــ هلا ــ ت س ــ شذ ــ زا گ د  ــــ عب

تفگ : دوب . هدرک  تساوخرد  وا  باو  ـر خـ یبعت زا  دعب  فسوی  هک  ار  ـه  چنآ
! مراذ ـ گیم نا  ــ ترا ــ یتخا رد  هد  ــ ید باو  ــ رد خ ها  ــ شدا ــ ه پ ــ ار ک ه  ــ چنآ لیوأ  ن تـ ــ م - 

( فسوی (45 و 46/
مور ، ــ ف ب ـــــ سو ــ دز ی ــــ ناد ن ـــــ نز رد  ا  ـــ د ت ـــ یهد هزا  ــــ جا ار  ــــ م

 ! مروا ــــ یب نا  ـــ تیار ـــــ ار ب باو  ــــــ ن خ ــــــ یا ل  ـــ یوأ ـــ ر ت ــــ بخ و 
تفگ : دمآ و  فسوی  دزن  هب  نادنز  رد  دندرک تـا  هناور  ار  وا  بیتر  نیدب تـ

قیدص ! يا  فسوی ، يا  - 
 ! ـت سا هد  ــ ید ـک  لم هک  ی  ــ ئا ــ یؤر هرابرد  ار  ام  هدب  ر  ــ ظن

(261  ! ) دش حرطم  هرابود  فسوی  هنوگ  نیا  و 
د  ــ نر ـ ظتنم مدر  ــ ه م ــ ـت ک فگ در و  ــ ـل ک قن ف  ــ سو ه یـ ــ ار ب ـک  لم يا  ــ یؤر ـن  تم ها  ــ نآ گ

مر . ـ بب نا  ـ شیارب ـه و  تفر زا تـو گـ ار  وا  يا  ـ یؤر لیوأ  مـن تـ
تسا . یئوگتسار  رد  هغلابم  تسا و  قدصلاریثک  درم  يانعم  هب  هک  دناوخ ، " قیّدِص  " ار فسوی  درم  نیا 

ًالبق شاینادنز  قیفر  باوخ  وا و  باوخ  زا  هک  يریبعت  رد  ار  فسوی  یئوگتسار  صخش  نیا  نوچ  تسا  صخشم  زین  وا  باطخ  نیا  لیلد 
نیا مه  یلاعت  يادـخ  ،و  تشاد دای  هب  دوب  هدرک  هدـهاشم  نادـنز  رد  فسوی  زا  هک  يرادرک  راتفگ و  رد  نینچمه  ،و  دوبهدـید دوب ، هدرک 

نیرتکچوک نودب  تسخن  مالسلاهیلع  فسوی  تسا . هدرکن  در  هدومن و  لقن  ار  وا  هتفگ  نیع  مینیبیم کـه  تسا و  هدرک  قیدصت  ار  انعم 
درک و  نایب  ار  هاش  باوخ  ریبعت  یطرش 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 262)
د ، ــ ینک عرز  ـت و  شک ی  ــ پا ـ یپ لا  ـــ تفه س : » تفگ

ددرگن ، دساف  ات  دیراذگب  شاهلبنس  رد  دیدرک  ورد  هچ  و هـر 
دینک ، رابنا  هنوگ  نیدب  ار  همه 

( فسوی  / 47 !« ) ت ــ سا ــ مش لا  ــ نآ س ه  ــــ قوذآ ه  ــــ ی ک ــ کد ـــ نا ر  ـــ گم
رد دو و  ـ ـش ـه  لبنـس ـل  خاد ـد  ناوتیمن سوس  هک  دنراذگب  شاهلبنـس  رد  نانچمه  دـنبوکن و  ار  مدـنگ  هک  داد  روتـسد  لیلد  نیا  هب  فسوی 

دو . ـ شیم ـد  سا دوز فـ یلیخ  ـد  نهد دا  ـد و بـ نبو ـ کب ار  نآ  ـن کـه  یا فال  دوشیمن و بـه خـ بارخ  دنامب  مه  هچ  ره  مدنگ  ـه  جیتن
در : ــ ه ک ــ فا ـ ضا ـف  سو ــ ی
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دیآیم ، دیدپ  یطحق  لاس  تفه  یناوارف  لاس  تفه  زا  سپ  »
(263  ! ) دش حرطم  هرابود  فسوی  هنوگ  نیا  و 

دنکیم ، ـه  لمح ـا  مش ه بـر  ــ ک
د ، ــ نرو ــ خی د مـ ــ یاه ـ تخود ــ نا ـش  یپ زا  ار  ا  ــ مش ه  ــ چنآ و 

( فسوی  / 48 !« ) د ـــ یاهدو ــ من هر  ـــ یخذ هدر و  ــ را ک ـ بنا ار کـه  یکد  ـ نا ـر  گم
ـد یا ـ یب یلا  ـ ـس ا ، ــ هلا ـ ـس ـن  یا زا پـی  ـت  بقا عـ داد - : همادا  درک و  میـسر  بیتر تـ نید تـ ار بـ ـر  ـصم مدر  هد مـ ـ نیآ ـت  ـشو ـ نر ـ ـس ـف  ـسو یـ

ه  ـــ ک
ـد ، نو ـ شی يرا مـ اد یـ ــ ـه خ یحا زا نـ نآ  رد  مدر  ــ م
د ، ــ نبا ـ یی ـی مـ ئا ـ هر ـی  نار ــ تقشم گ م و  ــ زا غ و 
دو ، ــ شی لزا مـ ــ نا ن ــ شیا تکر بـر  ـت و بـ معن و 

ف) ــ سو ــ ی  / 49 ! ) دوری ــ ن م ــ یب زا  ی  ــــ طحق د و  ــــ یآی ــ نارا م ــــ لا ب ـــــ نآ س رد 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 264)

، ناد ـ نز نامه  زا  درک و  ریبعت  ار  نآ  دهاوخب ، ار  دوخ  يدازآ  ای  دهد  رارق  باوخ  نیا  ریبعت  يارب  یطرش  هک  نیا  نودب  مالسلاهیلع  فسوی 
، دراد نآ  يراد  هـگن  ظــفح و  مدر و  قازرا مـ تبــسن بـه  ـت  خــس طــیار  ـ ــش نــینچ  رد  رادما  ـ مز ها یـا  ـ ــشدا کــی پـ ار کـه  ياه  ـ فیظو

! دیروآ نم  دزن  ار  وا  دیوگب - : اعیرس  هاش  در کـه  مهار کـ ار فـ ياه  ـ نیمز ـه  لیسو نید  تخا و بـ نا سـ ـ شنر ـ طا خـ
ساسا لوا  زا  هکلب  دهد  ناشن  اهنآ  هب  ار  هدنیآ  طقف  هتـساوخن  دوخ  ریبعت  رد  وا  هک  میوشیم  هجوتم  مینک  تقد  فسوی  نایب  زرط  رد  رگا 

شیپ زا  تاجن  يارب  دـینک  عرز  تشک و  لاس  تفه  میوگیم  کنیا  هک  دـنامهف  دادرارق و  تکلمم  تاجن  هار  نداد  ناـشن  ار  دوخ  مـالک 
تسا ! ینارگ  یطحق و  نآ  دیراد و  ولج  رد  هک  تسا  يدمآ 

دنک و  ذاختا  مدرم  نداد  تاجن  رد  دیاب  هک  دوب  یشور  مسجت  دوب  هدید  هاش  هک  یباوخ 
(265  ! ) دش حرطم  هرابود  فسوی  هنوگ  نیا  و 

دراد . ـت  یعر رو  ـ ما هرادا  لا  ـ بق رد  دوب کـه  ياهفیظو  هب  هراشا 
هب ار  نآ  قازرا  یناوارف و  ياهلاس  هدید و  مسجم  دراد  شیپ  رد  نیمز  هک  یمـشخ  لابق  رد  ار  دوخ  هدـنیآ  هفیظو  هاشداپ  حور  ایوگ  سپ 

ندـش مامت  تسا و  هدـید  يرغال  تروص  هب  ار  دـعب  ياهلاس  یطحق  یقاچ و  تروص  هب  ار  نآ  لوصحم  ریثکت  یناوارف و  واگ و  تروص 
دیاب هک  ار  دوخ  هفیظو  دـنروخیم و  ار  قاچ  ياهواگ  رغال  ياهواگ  هک  هدـید  تروص  نیا  هب  ار  مود  ياـهلاس  رد  لوا  ياـهلاس  هریخذ 

هدـهاشم زبس  هلبنـس  تفه  لباقم  رد  کشخ  هلبنـس  تفه  تروص  هب  دـنیامن ، يرادـهگن  کشخ  ياههلبنـس  رد  ار  لوا  ياهلاس  لوصحم 
تسا . هدرک 

ياـجک زا  دـید  دـیاب  هک  درک  هفاـضا  نآ  رب  ار  زیچ  هس  هک  نیا  زج  تفگن ، يزیچ  نیا  رب  هفاـضا  دوخ  لـیوأت  رد  مه  مالـسلاهیلع  فـسوی 
تسا ؟ هدرک  هدافتسا  هاش  يایؤر 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 266)
هچنآ زا  ینعی  دننکب ، ـد  یا راک بـ ـد کـه چـه  نا ـ مهفب تساوخ  اهنت  تسین و  باوخ  لیوأت  وزج  دیروخیم "  هک  یکدـنا  زج   " ترابع  - 1

ـد . ننک فر  ـ صم نا  ـ شدو لاس خـ تجا هـر  راد حـ ـ قم دنناوتیم بـه  دوش  هریخذ  اههلبنس  رد  دیاب 
زا يراد  ـ قم ـه  کلب دننک ، فر  ـ ـصم ار  هر  ـ یخذ ـه  مه دیابن  اهلاس  نآ  رد  هک  دنامهفیم  دیرادیم "، ظوفحم  هک  یکدـنا  رگم   " ترابع 2 ـ 

ـد . شا یطایتحا بـ ـه  تخود ـ نا نیا کـه  ـد و هـم  نراد ـه  گن دو  ــ عرز خ تشک و  لا  نیلوا سـ رذ  يار بـ ار بـ نآ 
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باوخ وزج  هک  ،" دـنباییم تاجن  مدرم  دوشیم و  یگدـنراب  دـنوش و  يرای  مدرم  هک  دـیایب  یلاس  اهلاس  نیا  یپ  زا  تبقاع   " تراـبع 3 ـ 
مزال ـت  کلمم نیلوئسم  ـد و  نتسین یئو  ـ جه ـ فر ه صـ ــ ما ــ نر ــ ن ب ــ یا يار  ــ جا ه  ــ ـف ب لکم ـر  گید لا  نآ سـ رد  هک  دنامهف  فسوی  دوبن و  هاش 

د . ـــ ننکب مدر  ـــ را م ــ رد ک ـی  تلا ــ خد عرز  ـت و  شک قازرا و  ـر  ما رد  ـت  سین
(267  ! ) دش حرطم  هرابود  فسوی  هنوگ  نیا  و 

نادنز زا  فسوی  يدازآ  حرش 

ربـخ دوخ  زا  دوـب ، هداد  ناـشن  هک  مه  یجـالع  هار  دوـب و  یئازتشحو  ربـخ  یپاـیپ  یطحق  ياـهلاس  ندـمآ  شیپ  زا  فـسوی  نداد  ربـخ 
رار ــ ر ق ــ یثأ ــ تحت ت ت  ــ خـس دراد ، ا  ــ نتعا ت  ــ کلمم نو  ــ ئـش هب  ما و  ــ متها مدرم  روما  هب  تبـسن  ًـالو  ــ معم ه  ــ ار ک ها  ــ ـش دو ، ــ رتبیجع ب

ه ــ د و ب ــ یا ــ من و  ــ گتفگ وا  ا  ــ ارو ب ــ ـضح دننک و  رـضاح  ار  وا  ات  دـهدیم  روتـسد  گنردیب  اذـل  دوب ، هتخادـنا  ت  ــ ـشحو هب  ار  وا  هداد و 
دو : ــ نشور ش رتشیب  تسا  ه  ــ تفگ هک  ه  ــ چنآ

ت : ــــــ فگ ها  ـــــ «ش
 ! دیرآ نم  دزن  ار  وا 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 268)
ت ، ــــ فر ف  ـــ سو ــــ ش ی ــ یپ ها  ـــ هدا ش ـــ تسر ــــ نو ف ــــــ چ

تفگ : فسوی 
ه  ــــ سر ک ــــ پب وا  زا  در و  ـــــ گزا ــــ ـت ب با ــــ برا يو  ـــــ س - 

دو !؟ ــ ه ب ــ چ دندیرب ، ار  دو  ــ يا خ ـ هتسد هک  ینا  ــ نز ه  ــ صق
( فسوی  / 50 !« ) ـت سا هاگآ  ناشگنرین  زا  نم  راگدرورپ  هک 

رگا هچ  دوب ، نادنز  زا  وا  يدازآ  روتسد  هکلب  دوبن ، نادنز  هب  ندنادرگرب  هرابود  راضحا و  روتسد  دنروایب ، ار  فسوی  داد  روتـسد  هک  نیا 
ار تلود  مکح  رگا  هک  دنادیم  ینادنز  رفن  کی  اریز  دنک ، يراددوخ  ندمآ  زا  فسوی  هک  تشادن  انعم  ددرگرب  نادنز  هب  هرابود  دوب  انب 
ار دو  ف خـ ــ سو نو یـ ــ دو و چ ــ يدازآ ب و و  ــ فع ترو  شرا بـه صـ ـ ضحا دو  ـ شیم مو  ـ لعم سپ  ـد ، ننکیم شیارجا  روبجم بـه  دنکن  ارجا 

دیو : ــ گب تسا  ه  ــ تسناوت هد ، ـ ید دازآ 
(269  ) نادنز زا  فسوی  يدازآ  حرش 

 ! دو يرواد شـ قح  هب  ماهرا  ـ برد هک  نآ  ات  م  ــ یآیمن نور  ــ یب نم 
دیوگب : مود  راب  يار  ها بـ ـن شـد کـه شـ یا ـف  سو داهنشیپ یـ فا و  ـ کنتسا ـن  یا ـه  جیتن

 ! دیرآ نم  دزن  ار  وا  - 
تفگ : رابرد  هداتسرف  هدر و بـه  ـت کـ یاعر ار  بدا  لا  ـ مک دو  را خـ ـ تفگ رد  مالسلاهیلع  فسو  یـ

ـد »؟ ند ـ یر ار بـ ــ و چ دو ؟ ــ هچ ب دندیرب ، ار  دوخ  ياهتسد  ینا کـه  ـ نز نا  ـ تساد سر  ـ پب در و  ـ گر تنا بـ ـ گیاد دز خـ «نـ
وا و نایم  هک  دوب  نیا  شروظنم  اهنت  درکن و  وا  زا  یئوگدب  چیه  درواین و  نایم  هب  زیزع  رسمه  اخیلز  زا  یمـسا  چیه  فسوی  راتفگ  نیا  رد 

اهنت  درکن و  دای  يدب  هب  ار  ناشیا  درک و  هراشا  دندیرب  ار  دوخ  ياهتسد  هک  ینانز  ناتساد  هب  رگا  دوش و  يرواد  قح  هب  زیزع  رسمه 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 270)

ددرگ فقاو  تایئزج  همه  هب  قیقحت  رثا  رد  وا  ات  دهدب  هاش  تسد  هب  ار  خن  رس  هک  دوب  نیا  يارب  درک ، رکذ  ار  ناشیاهتسد  ندیرب  هلئسم 
در ـ بب پـی  دناهداد ، تبسن  ودب  هک  یتشز  لمع  هدوارم و  ره  زا  هکلب  دشاب ، هدرک  هدوارم  زیزع  رـسمه  اب  هک  نیا  زا  يو  یکاپ  تئارب و  هب  و 
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! تسا هدو  گرز بـ ـد تـا چـه حـد بـ ناهدروآ وا  یئال کـه بـه سـر  ـد کـه بـ مهفب و 

فسوی یهانگیب  هب  رصم  نانز  فارتعا 

فار ــ ـشا نا  ــ نز وا و  هرا  ــ برد ه  ــ د ک ــ ینا ــ ـسر هاـش  هب  ار  فسوی  تساوخرد  نادـنز و  ناـیرج  تشگرب و  نادـنز  زا  هاـش  هداتـسرف  یتـقو 
دیدر ؟ ــ هدوار ک ــ ـف م سو ا یـ ــ ه ب ــ زور ک نآ  دوب  هچ  امش  نایرج  هک -  ـد  یسر دو و پـ ــ من راضحا  ار  نانز  نآ  مه  هاش  دنک ، يرواد 

(271  ) فسوی یهانگیب  هب  رصم  نانز  فارتعا 
د : ــــ نتفگ فار  ـــــــ شا نا  ـــــ نز

( فسوی  / 51 ! ) میراد غار نـ ــ وا س زا  يد  هقبا بـ چ سـ ـــ یه کـه مـا  رود ! اد بـه  ــ زا خ - 
ءو ــ ـس ت بـر  ــ لـالد ی کـه  ــ لمع نیر  ــ تک ــ چو هدوارم کـ نیا  رد  هک  دـنداد  تداهـش  دـندومن و  هیزنت  یتشز  ره  زا  ار  وا  هلیـسو  نیدـب  و 

د ! ــ ند ــ ید ــ وا ن زا  د  ـــ شا ــ وا ب د  ــــ صق
رد ار  فـسوی  در و  فار کـ ـ تعا دو  هاـنگ خـ هب  ـد و  مآرد ـن  خـس هـب  دوـب  ـه  نتف نـیا  ـه  ـشیر کـه  ـز ، یز ـر عـ ـسمه ـا ، خیلز دو کـه  ــ ـا ب جنـیا

ـت : فگ دو و  ـ من قیدصت  شایهانگیب  يوعد 
 ! ـد یدر ن گـ ــ شور د و  ــ نور ش ـ یب هدر  ــــ زا پ ق  ــ نالا ح »

متشاذگ ، ار  هقشا  ـ عم هدوار و  يا مـ ـ نب وا  مدو کـه بـا  مـن بـ
ف) ــ سو ــ ی  / 51 !« ) ت ـــــ سا نا  ــــــ یو ــــــ گتسار زا  وا  و 

: تفگ وا  هب  زین  رگید  بلطم  ات  ود  ـد  ینادر ـ گر ار بـ ها  هدا شـ ـ تسر ــ یتقو ف مالسلاهیلع  ـف  سوی
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 272)

! ماهدر ـــ کن ـت  نا ــ یخ وا  ه  ــ شبا ب ـ یغ رد  د کـه مـن  ــ ناد ــ ز ب ــ یز ــ ه ع ـــ ـن ک یا 1 ـ 
اوسر هک  دـیاپیمن  يرید  دوشیمن و  لـیان  ، دراد رظن  رد  شتناـیخ  زا  هک  ياهجیتـن  هب  تقو  چـیه  ـق و  لطم رو  نئا بـه طـ ـد کـه خـ ناد بـ 2 ـ 

دوشیم !
ـت! سین ر  ــ یذ ـــ پر ــــ ییغت وا  ت  ــــ نس ز  ــــ گر ـــ ت و ه ــ سا هتخاس  يراج  شناگد  ـ نب نا  ــ یم رد  هراو  ـ مه ـد  نواد ت کـه خـ ــ سا ی  ــ تنس ن  ــ یا

دنکیم : لقن  نینچ  هکرابم  هیآ  رد  ار  هتکن  نیا  ـد  یجم نآر  قـ
مدر ، ـــ کن تنا  ــ یخ وا  ش بـه  ــ با ـ یغ رد  ـد کـه مـن  نادب ـز  یز ـت کـه عـ سا نیا  يار  بـ ـو ،  گب نینچ  در و  ـ گر ـم بـ یو ـ گی ـن کـه مـ یا «و 

دناسریمن ، فده  هب  ار  ناراکتنایخ  گنرین  ادخ  هک 
 ! ـم نکیمن ار  ــ بم ار  شیو  مـن خـ - 

(273  ) فسوی یهانگیب  هب  رصم  نانز  فارتعا 
د ، ــ هدی نا مـ ــ مر ــ ها ف ــ نگ ینا بـه  ـ سنا سفن  چـه 

دنک ، محر  مراگدرورپ  هک  ار  نآ  رگم 
ف) ــ سو ــ ی 52 و 53 /  !« ) ت ــــ سا م  ـــ یحر را و  ــ گزر ـــ مآ ن  ـــ را م ـــ گدرور ـــ ه پ ـــ ک

ـد! نکیم یفرعم  نیما  ار  دوخ  فسوی 

فدـه هب  دـنکیمن و  تیادـه  ار  نینئاـخ  دـیک  دـنوادخ  هک  درک  هفاـضا  دوـخ  ماـغیپ  ناـیاپ  رد  داتـسرف ، ماـغیپ  هاـشداپ  هب  فـسوی  یتـقو 
رد هک  یـسک  هک  دنامهفب  دنک و  يرادربهرهب  نآ  جـیاتن  زا  فسوی  مه  دـبای و  میلعت  رکذـت و  هاش  مه  هک  دوب  نیا  شروظنم  دـناسریمن !
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نینچ  دنکیمن و  تنایخ  رگید  زیچ  چیه  هب  اعطق  تسا  هدر  ـ کن تنا  ـ یخ وا  ـر  سمه ـز بـه  یز بایغ عـ
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 274)

د ! ـــ ننک هدا  ـــــ فتسا ش  ــ تنا ــــ ما زا  دو و  ــ ـن ش یما سوما  ضر و نـ لا و عـ نا و مـ زا جـ ـز  یچ ـت کـه بـر هـر  سا راواز  یسک سـ
وا زا  دو  ـ ـشیم ور  ور بـه  ها  ـ ــش یتـقو بـا  هـک  نـیا  يارب  درک  هدا  ـ مآ ار  هـنیمز  دراد ، يزاـیتما  نـینچ  يو  نـیا کـه  ند  ـ نا ـ مهف هاـگ بـا  نآ 

(1 ! ) ـد هد رار  ـی قـ تلود يا  ـ هه ـ نیز ــ یتکلمم و خ لاوما  رب  نیما  ار  وا  هک  دنک  تساوخرد 

فسوی یسایس  یعامتجا و  یگدنز  زاغآ 

 . 11 22 ص :  ناز ج :  ــ یملا - 1
(275  ) فسوی یسایس  یعامتجا و  یگدنز  زاغآ 

( فسوی  / 54 ....« ) ی ــ سْفَِنل ُه  ــ ِْصلْخَتْسَا ه  ـــــ ِب ی  ــ نو ــ ُْتئا ُک  ـــ ِلَْملا َلاق  َو  »
يرایسب اریز  تسا  تکاس  هریغ  رصم و  نانز  زیزع و  رـسمه  اب  هطبار  رد  فسوی  یـصوصخ  یگدنز  هرابرد  دعب  هب  هیآ  نیا  زا  دیجم  نآرق 
یگدـنز دـعب  هب  نیا  زا  دـناسرب و  مدرم  لاـم  ناـج و  رب  ار  وا  يرادماـمز  تقاـیل  فسوی و  ندوـب  نیما  هک  دوـب  یلیاـسو  تامدـقم  نیا  زا 

ـی نعی مالـسلاهیلع ،  بو  ــــ قعی تر  ــــ ـضح ل  ــ ـسن هداوناـخ و  ردـپ و  لاـقتنا  یگنوگچ  ددرگیم و  عورـش  فـسوی  یـسایس  یعاـمتجا و 
. دو ــ شی حر مـ ــــ طم ر  ـــ صم ه  ــــ ل ب ــ یئار ـ سای ـ نب

تفگ : هاشداپ  »
 ! م ــ نک شیو  مر خـ ــ حم د تـا  ــ یرآ دز مـن  ــ ار ن وا  - 

ت : ــ فگ در ، ـــ زا ک ــ غآ ن  ـــ خس وا  ا  ـــ ه ب ـــ ن ک ــ یمه
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 276)

ـی ! نیما را و  ــ یتخا بحا  ــ ا ص ــ دز م ــ زور ن ــ ما و  ــ ت - 
ـت : فگ فسو  یـ

را ، ــ پسب ار بـه مـن  ـن  یمزر ــ ـن س یا يا  ـ هه ـ ناز ــ خ - 
م ! ـــــــ تسه م  ـــــ یلع ظ و  ــ یفح ن  ـــــ ه م ــــــــــــ ک
میداد ، نکمت  نیمزرس  نآ  رد  ار  فسوی  ناسنیدب 

در . ـــ یگ ما  ــ قم د  ــ هاو ــ خب ا  ـــ جک ر  ـــ نآ ه رد  ه  ــ ک
مینا ! ـ سریم میهاوخ  ار بـه هـر کـه  دوخ  تمحر  مـا 
م ! ــــ یزا ـــ سی ـ من ها  ــ بت ار  نارا  ــ کو ــ کین شادا  ــ و پ

( فسوی ات 57 /   54 !« ) تسا رتهب  دناهدروآ ، نامیا  هک  یناسک  يارب  ترخآ ، شادا  و پـ
(277  ) فسوی یسایس  یعامتجا و  یگدنز  زاغآ 

فسوی یتلود  ماقم  نیلوا 

تفگ : درک ، وگتفگ  يو  اب  وا  دندروآ و  هاشداپ "  " دزن ار  فسوی  یتقو 
 ! ی ــــ تسه ت  ــ نا ــ کم ياراد  ا  ـــ دز م ـــ زور ن ـــ ما زا  ر  ـــ گید و  ــ ت - 

ت ). ــ سا ر " ـــ صم ـز  یز " عـ زا ریغ  قوف  هیآ  رد  هاشداپ " ِکلَم -   " زا دو  ـ صقم ـد کـه  یآیمر تا بـ ـ یآ ـر  هاظ زا  )
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ای ن " ــ یما  " ما ـــ قم ار  ف  ــ سو هک یـ تسا  یسک  نامه  دهدیم و  تبسن  وا  هب  ار  باو  ــ ند خ ــ ید نآر  ــ ه ق ــ تسا ک ی  ــ ـسک ها " ــ ـشدا "پـ
ـد . نکیم رادرا  ــ یتخا روما  ما  ـ مت ر  ــ ار ب وا  د و  ـــ شخبیم ه  ــ یلام ترازو 

درک و  گرزب  ار  فسوی  دروآ و  دوخ  هناخ  هب  دیرخ و  ار  فسوی  هک  تسا  یسک  زیزع "  "

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 278)
دا ). ــ تفا ناد  ــ نز ه  ــ ف ب ــ سو ــ ماجنارس ی دیدرگ و  حرطم  ر  ـــ صم رد  ف  ــ سو وا بـه یـ نز  ق  ــ شع را  ـ هظا يار  ـ جا مـ

هب نم  هک  زورما  زا  وـت  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  دوـب و  مکح  تلع  هب  هراـشا  يارب  درک  " زورما  " هب دـیقم  ار  دوـخ  مکح  هاـشداپ  هک  نـیا  زا 
تراهط ظفح  رطاخ  هب  هک  یتسه  يدرم  هناگی  وت  هک  مدـیمهف  مدرب و  یپ  ملظ  تنایخ و  ءاشحف و  اهیتشز و  زا  وت  زیهرپ  قالخا و  مراکم 

صاصتخا ار  وت  دوخ  یبیغ  تادـیئأت  هب  دـنوادخ  هک  یتسه  يدرم  یتفیب و  نادـنز  هب  يوش و  لیلذ  راوخ و  يدـش  رـضاح  تسفن  یکاپ  و 
تلزنم تناـکم و  ياراد  تسا ، هتـشاد  ینازرا  وـت  يارب  لـقع  ت و  ــ مکح مز و  ــ بئاـص و ح يأر  ثیداـحا و  لـیوأت  هب  ملع  تسا و  هداد 

مینادیم ! دو  ــ ن " خ ــ یما  " ار و  ــ ام ت یتسه و 
نیا  ـد کـه  ینامهف تشاذ ، ـ گن یطر  ـد و شـ یق ـچ  یه ٌنیمَا " و  ٌنیکَم  ـت"  فگ ـن کـه  یا زا 

(279  ) فسوی یتلود  ماقم  نیلوا 
. درادن یطرش  دیق و  چیه  میدرک  هک  یمکح  هصالخ  ـت و  سا یمومع  وت  تنا  ــ ما تنا و  ــ کم

ـه یلا يراد و مـ ـه  ناز ترازو خـ ما  ـ قم رد  ـف  سو ــ ی

ترازو هب  ار  وا  هک  درک  تساوخرد  وا  زا  فسوی  درکرداص ، طرـش  دـیق و  نودـب  ار  فسوی  تناما  تناکم و  ناـمرف  هاـش  هک  نآ  زا  دـعب 
. دزا لو سـ ـ حم وا  تسا بـه  رصم  نیمزرس  نا  ـ مه نآ  زا  دار  ــ هک م ار  ن  ــ یمز ياههنیز  ــ روشک و خ یلامروماو  دنک  بوصنم  هیلام 

دنک يروآعمج  ار  قازرا  دنک و  هرادا  دوخ  ترشابم  هب  ار  قازرا  روشک و  یلام  روما  هک  دوب  روظنم  نیا  هب  درک  ار  تساوخرد  نیا  رگا  و 
مرجال  هک  دعب  ياهلاس  يارب  و 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 280)
رد ار  اههریخذ  نآ  دوخ  تسد  اب  شدوخ  دـیامن و  هریخذ  دـش ، دـنهاوخ  یگنـسرگ  ینارگ و  راچد  مدرم  دوب و  دـهاوخ  یطحق  ياهلاس 

دنک . يریگولج  لیم  فیح و  زا  دناسرب و  دراد  قاقحتسا  هک  يرادقم  نآ  کی  ره  هب  دنک و  میسقت  مدرم  نایم 
يو هک  یماقم  نآ  يدصتم  هک  تسا  یتافص  زا  تفص  ود  نیا  اریز  درک ، رکذ  دوخ  ندوب  میلَع "  ظیفَح و   " ار دوخ  تساوخرد  نیا  لیلد 

د . ــ نک يد  ـ صت ار  یما  ـ قم ن  ــ ینچ ـد  ناو ــ تی ــ من نآ  نودب  دراد و  مزال  دوب ، هدرک  ار  شتساوخرد 
. تسا هدر  کـ ـد ، هد ما  ـ جنا تساو  ــ خیم هک  يرا  ــ هب ک عور  وا شـ هد و  ـه شـ تفر ـ یذ فسوی پـ داهنشیپ  ـد کـه  یآیمر تا بـ ـ یآ قا  ـ یس زا 

مالسلاهیلع فسوی  یگدنزتالوحت  رد  یهلافاطلا  تیشم و 

(281  ) مالسلاهیلع فسوییگدنزتالوحت  رد  یهلافاطلا  تیشم و 
د : ـــــ یا ـــ مر ـــ فی ــ نا م ـــ حبس د  ـــ نواد ـــ خ

هک  میداد ، نکمت  نیمزرس  نآ  رد  ار  فسوی  ناس  نیدب  و  »... 
در ، ــ یگ ما  ــ قم ـد  هاو ــ خب ه  ــ ا ک ــ جک ر  ـــ نآ ه رد 

ـم ، ینکی بیصن مـ ـم  یهاو ار بـه هـر کـه خـ شیو  ـت خـ محر
م »! ــ ینکی ـ من ـع  یا ــ ار ض نارا  ــ کو ـ کین شادا  و پـ
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ینادـنز ناتـساد  تسا . هدومرف  نایب  رـصم  يزیزع  ماقم  هب  وا  ندیـسر  ات  ه  ــ ف ک ــ ـسو ــ نا ی ــ تـساد یگنوگچ  هب  دـنکیم  هراشا  هیآ  زاغآ 
هلیـسو ار  رما  نا  ــ مه دـنوادخ  یلو  دوب ، فسوی  ندرک  لـیلذ  ریقحت و  نآ  زا  زیزع  رـسمه  فدـه  هک  نیا  دو  ــ جو ا  ــ هک ب فـسوی ، ندـش 

نیمه  هب  یگلمج  زین  اهنآ  هک  فسوی  یگد  ــ نز رو  ــ ما ر  ــ یا ــ و س دادرارق ! شتزع 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 282)

: تشاد نایرج  لاونم 
ار وا  دندرک  یعـس  دنتـسناوت  ات  دنتخورف و  نایناوراک  هب  دنتخادنا و  هاچ  رد  ار  وا  دندرب و  دسح  شناردارب  یلو  درک  مارتحا  ار  وا  شردـپ 

داد ! رار  ر قـ ــ صم ـز  یز ـه عـ نا شند بـه خـ ــ یسر وا و  تز  ــ ه ع ــ لیسو ار  ه  ــ لیح ر و  ــ کم نیمه  ناحبس  دنوادخ  یلو  دننک  لیلذ 
دنوادخ یلو  دنناشکب ، روجف  قسف و  بالجنم  هب  ار  وا  ات  دنتـشاذگ  وا  اب  ار  هدوارم  يانب  دندرک و  هعدخ  يو  اب  زیزع  رـسمه  رـصم و  نانز 

لیدبت دوب  وا  يراوخ  هلیسو  هک  ار  نادنز  مه  رخآ  رد  داد و  رارق  وا  تناما  یکاپ و  تمصع و  روهظ  زورب و  هلیسو  ار  هئطوت  نیمه  ناحبس 
درک . وا  یقرت  تزع و  هلیسو  هب 

هک  دزاسیم  ناشنرطاخ  هدومرف و  شتیمورحم  ندش و  ینادنز  هب  هراشا  قوف  هیآ  رد 
(283  ) مالسلاهیلع فسوییگدنزتالوحت  رد  یهلافاطلا  تیشم و 

ذ ــ فا ــ هدارا ن قلطم و  یتیـشم  بحاـص  ار  وا  میدرک و  فرطرب  دـندوب  هدرک  هدارا  يدازآ  بلـس  وا  زا  هک  ار  نادـنز  تمحز  نینچ  نیا  اـم 
ـد ! نیز لز گـ ـ نم د ، ــ نک هدارا  هک  ا  ــ جک ره  نیمزرس و  ره  رد  تسناوتیم  هک  میدر  ــ ک

دراد ! ـــــ دو ن ــــــ جو ضرا  ـــ عم وا  ـن  تساو ـ خرد ـد  نا ـ سر ـی بـ سک ار بـه  دو  ـت خـ محر ـد  هاو ـ خب ـی  تقو نا  ـ حبس ياد  خـ
مه تسد  هب  تسد  همه  دش و  هتفرگ  راک  هب  دوب ، یفاک  ناسنا  کی  ندرک  لیلذ  يارب  مادـک  ره  هک  بابـسا  یمامت  فسوی ، صوصخ  رد 

م ــ کح هک -  درک  زیزع  هیاپ و  دنلب  گرزب و  ار  وا  د  ــ نواد ــ خ با ، ـ بسا نا  ـ یر فال جـ ـ خر ـه بـ کلب دننک و  لیلذ  ار  وا  دنتسناوتن  یلو  دنداد 
ت ! ـــ ساد ــــ نآ خ زا  ا  ـــــ هنت

داد ، ـف  سو ـــ ه ی ـــ یلا ب ــــ عت د  ـــ نواد ـــ ه خ ــ دو ک ــــ ير ب ــــ جا ن  ـــ کمت ن  ــــ یا و 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 284)

هداد  يراکوکین  ره  هب  ـد  نواد هک خـ تسا  ـی  لیمج هد  ــ عو ن  ــ یا و 
در ! ــــ د ک ــ هاو ــ خن ع  ــ یا ــ ار ض نا  ــ شر ــ جا وا  د  ــ نناد ـــ ا ب ـــ ت

دناهدرک ، هشیپ  اوقت  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  يارب  ترخآ  رجا  و 
(1 !!) ـت سا ـر  تو ــ کین

 . 34 22 ص :  ناز ج :  ـ یملا - 1
(285  ) مالسلاهیلع فسوییگدنزتالوحت  رد  یهلافاطلا  تیشم و 

رصم هب  فسوی  ناردارب  ياهرفس  : متفه لصف 

رصم هب  بوقعی  نار  ـ سپ لوا  ـر  فس

ـف) سو ــ ی ات 63 /   58 ....« ) ِه ــــ ْیَلَع او  ــ ُلَخَد ــ َف َف ــ ُسو ــ ُی ُةَو  ــ ِْخا َءا  ــ َو ج »
ياهزور عاـضوا  نینچمه  رـصم و  بـه  لیئارـساینب )  ) بوقعی نارـسپ  رفـس  نیلوا  مالـسلاهیلع و  فسوی  یگدـنز  خـیرات  زا  يرگید  لـصف 

تسا . هد  ــــ ـه ش صال تا خـ ـــ یآ ـن  یا رد  نآ  یحاو  ـر و نـ صم ناعنک و  رد  یلاسطحق 
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( 286)
هدش و مامت  عرز  تشک و  یناوارف  ياهزور  هدـینارذگ و  رـصم  رد  ار  دوخ  ترازوای  ترادـص  لوا  لاس  تفه  فسوی  هکتساینامز  نیا 

. دنیایب ـر  صم هب  ـه  قوذآ ندروآ  تسد  تهج بـه  بو  ـ قعی نار  ـ سپ هد  ــ ـث ش عا ی بـ ــ طحق و  تسا . هدیسر  ارف  یطحق  ترسع و  ياهلاس 
هیلوا رفس  نیا  رد  دنتخادنا . هاچ  هب  ار  وا  هک  ـد  ندو يو بـ ـه و قـ بصع ناردار  نا بـ ـ مه ـد  ند ـ مآ ـر  صم ـه بـه  قوذآ دیرخ  يار  یناردار کـه بـ بـ

دو زا خـ ار  وا  زگره  دـیزرویم و  سنا  وا  اـب  فسوی  هعقاو  زا  دـعب  مالـسلاهیلع  بوقعی  اریز  دو . ــ بن نا  ــ ـشهار ــ مه فـسوی  يرداـم  ردارب 
در . ــــ کیمن اد  ـــ ج

ت : ـــ سا هدر  ــــ نا ک ـــ یب ن  ــ ینچ ار  ا  ــ هزور ن  ــ یا ت  ــ شذ ــ گر ــ نآر س ـــ تا ق ــــ یآ
ـد ، ند ـ ما ـ یب فسو  ناردار یـ ــ «ب

(287  ) رصم هب  بوقعی  نارسپ  لوا  رفس 
د ، ـــــ ند ــــ مآ رد  وا  ر  ـــــ و ب

ـت ، خا ـ نش ار  ا  ــ هنآ ـف  سو یـ
دنتخانشن ، ار  فسوی  نانآ  یلو 

تفگ : داد ، ـل  یو ــ حت ار  نا  ــ شه ـ قوذآ را  ــ نو ب ــ چ
دیروآ ، نم  شیپ  دیراد  شیوخ  ردپ  زا  هک  ار  يردارب 

م ، ــــ هدیم ما  ــ مت ه  ـــ نا ــ میپ ن  ـــ د کـه م ـــ ینیبی ـ من ر  ــ گم
ـم ؟ نا ــ گد ــ ننک یئار  ـــ یذ ــ ن پ ــ یر ــ تهب و 

 ! ـد یراد ـه نـ نا ـ میپ نم  دزن  رگید  دیرواین  نم  شیپ  ار  وا  رگا 
داد ! ـم  هاو ـ خن ـا  مش برقت بـه  هزاجا  هعفد  نیا  دننام  رگید  و 

دنتفگ :
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 288)

 ! درک میهاوخ  ار  راک  نیا  تساوخ و  میهاوخ  شردپ  زا  ار  وا 
، دنراذ ــ گب نا  ـ شیا ـ هه ـ نب رد  ار  ـا  هنیا ياهالا  داد تـا کـ رو  ـ تسد دو  ــ نا خ ـ مال ـف بـه غـ سو یـ

دنسانشب ، ار  نآ  ـد ، نتشگزا دو بـ نا خـ ـ سک شیپ  نو  دیا چـ شـ
( فسوی ات 62 /   58 !« ) دنیآ زاب  دیاش  و 

نآ فسوی  دندوب . هدیدن  ار  وا  رگید  دندرپس ، نایراکم  تسد  هب  هاچ  زا  ندـش  نوریب  زا  دـعب  ار  فسوی  هک  يزور  نآ  زا  فسوی  ناردارب 
تفه زا  رتشیب  تسا و  هدرب  رـس  هب  نادنز  رد  زین  یلاس  دنچ  هدـنام و  رـصم  زیزع  هناخ  رد  یتدـم  نآ  زا  دـعب  دوب و  لاسدرخ  كدوک  زور 

ترازو و سابل  رد  زورما  دوبن و  شیب  كدوک  کی  ـد  ـش ادج  ناردارب  زا  هک  يزور  وا  تسا . ترازو  رما  رد  ًالقتـسم  هک  تسه  مه  لاس 
هنوگچ  ـر  گید تسا ، هدمآرد  نیطالس  يز 

(289  ) رصم هب  بوقعی  نارسپ  لوا  رفس 
. دشاب رصم  یطبق  داژن  زا  هناگیب  ير و  ـ بع يدر  وا مـ ـد کـه  هد لا  ـ متحا ـی  سک دو  ـن بـ کمم

نالا هک  دو  هد بـ ــ ید ع  ــ ـضو نا  ــ مه رد  ار  ناردار  ــ نوچ ب فسوی  یلو  دوب ، مک  رایـسب  وا  تخانـش  ناکما  فسوی  ناردارب  يارب  هصـالخ 
. دسا ــ نشیم ار  ا  ــ هنآ گ  ــ نردیب د ، ــ نکیم ش  ــ کمک م  ــ تو ه ــ بن تسار  ــ تسا و ف ــ یک دنیبیم و  ع  ــ ضو نا  ــ مه رد  ز  ــ ین

رصم هب  نیماینب  رفس  تامدقم 
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ـد، ندر اهنآ کـ نایاپراهچ  راب  دوب ، هتخورف  ناشیا  هب  ای  هدرک و  هدامآ  دوخ  ناردارب  تهج  فسوی  هک  ار  ياهقوذآ  ای  عاتم  هک  نآ  زا  دـعب 
ردار  ــ ناشیا و ب يردپ  ردارب  نامه  نیا  دنروا و  ـ یب دو  ـد بـا خـ نراد ير کـه  ـ گید ردار  دیاب بـ دعب  ـه  عفد داد  رو  ـ تسد اهنآ  بـه 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 290)
ت . ــ سا هد  ـــ ما ــــ ین ا  ــــ هنآ هار  ــــ مه ـت کـه  سا ـف  سو ـی یـ نت
ـت : فگ ـن  تشگر ـا بـه بـ هنآ قیو  ـ شت کیر و  ـ حت يار  فسوی بـ

مدرکن ملظ  ـا  مش مراد بـه  هک  یماقم  ءاکتا  هب  مدرکن و  هدافتساءوس  دوخ  تردق  زا  متخورفن و  ـا کـم  مـش نم بـه  هک  دیدر  هظحال کـ مـ - 
منکیم ! یئاریذپ  مارکا و  ار  نیدراو  یسک  ره  زا  رتهب  نم  و 

هک لا  ــ ـن ح یع رد  ـف  ـسو یـ ـد . نروا ـ یب ار  وا  ینت  ردارب  تعجارم  رد  دـنوش و  نئمطم  اـت  درکیم  قـیوشت  ار  اـهنآ  فـسوی  بیترت  نیدـب 
ت : ــ فگ در و  ـه کـ فا ـ ضا ـه  لمج ـر  خآ رد  ز  ـــ ین يد  ـ ید ـ هت ا  ـــ نمض درک  قیوشت  ردارب  ندروآ  يارب  ار  اهنآ 

ـم ، شور ـ فی ـ من ـا  مش ـه بـه  قوذآ ـر  گید ـد  یروا ـ ین ار  وا  ر  ـــ گا - 
م ! ــ نکی ـ من ـی  ئار ــ یذ ــ ا پ ــ مش زا  ه  ــ عفد ـن  یا ـد  ننا ـر مـ گید و 

(291  ) رصم هب  نیماینب  رفس  تامدقم 
دننارورپن . رس  رد  ار  وا  نایصع  تفلاخم و  ياوه  ات  تفگ  ار  نیا 

هک  نیا  ن  ــ تفگ اب  ز  ــ ین فسو  ــ ناردار ی بـ
!« م ــ یهدی ــ ما م ــ جنا ار  و  ــــــ ر ت ــــ ما هد  ـــ ه ش ـــ يو ک ــ حن ر  ـــ ه ه ــ ـم و ب ینکی رار مـ ــ صا شرد  ــ زا پ يدوز  ه  ــ «ب

. دنزاس نئمطم  شوخلد و  ار  وا  دنتساوخ  دکؤم  حرص و  لوق  نیا  اب  دنتفریذپ و  ار  وا  نامرف 

رصم هب  نیماینب  ندروآ  يارب  فسوی  تادیهمت 

هتفگ -  ناشیا  هب  ناردارب  تعجارم  عقوم  رد  هک  فسوی  مالک  هک  تسا  مولعم  رما  نیا 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 292)

فـسوی نأش  زا  دوبن . نکاس  هب  ءادتبا  یمالک  تشاد ، هک  دیدهت  ضیرحت و  دیکأت و  همه  نآ  اب  مه  نآ  دیروایب ! هارمه  ار  دوخ  ینت  ردارب 
وا دیاش  هک  دندزیم  سدح  ناردارب  دوب  روط  نیا  رگا  اریز  دـشاب ، هدز  ار  فرح  نیا  یلبق ، حرط  همدـقم و  نودـب  ائادـتبا و  هک  تسا  رود 

ـا عطق سپ  میروا ، ـ یب هار  ـ مه تسوا  يردا  ردـپ و مـ ردارب  ار کـه  دو  يردـپ خـ ردارب  ام  دـنکیم  رارـصا  ردـق  نیا  هک  دـشاب  فسوی  ناـمه 
یئوس دصق  يو  نیا کـه  ـم  هوت لا و  ـ متحا زا  ـز  ین هتخا و  فرـصنم سـ یـسد  نینچ حـ زا  ار  نا  ـ نآ نهذ  تسا کـه  هدوب  را  رد کـ یتا  ـ مدقم

ت . ــ سا ه  ــ تشاد نا  ــ شزا ـــ ب دراد ، نا  ـــــ نآ ه  ــ ت ب ـــ بسن
مالک زا  هک  يزیچ  اهنت  یلو  تسا ، تکاس  هدوب ، هچ  تبحـص  نیا  همدـقم  هتفگ و  هچ  اـهنآ  هب  فسوی  هک  هنیمز  نیا  رد  میرک  نآرق  اـما 

دناهدمآ ؟ رصم  هب  تلع  هچ  هب  هک  هدیسرپ  ناشیا  زا  فسوی  هک  تسا  نیا  دوشیم  هدافتسا  یلاعت  يادخ 
(293  ) رصم هب  نیماینب  ندروآ  يارب  فسوی  تادیهمت 

یضار وا و  تقرافم  رب  رداق  ناشردپ  نوچ  دناهتشاذگ ، اج  ردپ  دزن  لزنم  رد  رگید  ردارب  کی  دنردارب و  هد  هک  دناهداد  باوج  مه  ناشیا 
د ــ نیبب ار  وا  دراد  تسود  هک  هدرک  هقالع  راهظا  مه  ـف  سوی نآ ، لا  ـ ثما شدر و  هچ گـ ـد و  شاب تر  ـ فا ـ ـسم هچ  لاح  دوشیمن ، وا  قارف  هب 

دنروایب . هار  ـ مه ار  وا  ـر  گید راب  ـد  یا ــ و ب
یتقو دیاش  ات  دنراذگب  ناشیاهنیجروخ  رد  دـناهدرک  تفایرد  هقوذآ  يارب  رفن  هد  نیا  زا  الاک  ای  غلبم  ره  داد  روتـسد  لیلد  نیا  هب  فسوی 
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اریز دنروایب ، ار  شردارب  دندرگزاب و  وا  دزن  هرابود  هجیتن  رد  دنـسانشب و  ار  دوخ  يالاک  دـننکیم ، زاب  ار  اهنیجروخ  دـنوریم و  هناخ  هب 
نا ــ سحا زا  مه  زا  ــ دندرگرب و ب زاب  هک  تخادنایم  ناشع  ــ مط هب  درکیم و  فسوی  هجوتم  رتشیب  ار  اهنآ  لد  هدش  هداد  غلبم  ندنادرگرب 

(1 ! ) ـد نوش رادروخر  ــ وا ب
 . 46 22 ص :  ناز ج :  ـ یملا - 1

مالسلاهیلع فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 294)

رصم هب  بوقعی  نارسپ  مود  رفس  تامدقم 

( فسوی ات 68 /   63 ....« ) ـُل ْیَْکلا اَّنِم  َِعنُم  انابَأی  او  ـ ُلاق ْمِهیبَا  یِلا  او  ـ ُعَجَر اّم  ـ َلَف »
یئاذغ داوم  هقوذآ و  هنوگچ  هک  دندرک  وگزاب  مالسلاهیلع  بوقعی  ناشردپ  هب  ار  ناتـساد  دنتـشگرب و  ناعنک  هب  رـصم  زا  فسوی  ناردارب 

ـه قوذآ بسک  ـر و  صم تر بـه  ـ فاسم رارکت  يارب  هک  دنتفگ  نمض  رد  تسا و  هدرک  مارکا  ار  اهنآ  رصم  زیزع  هنوگچ  دناهتشاد و  تفایرد 
دنتفگ : اهنآ  دور . ـا بـ هنآ هارمه  زین  ناشردارب  دیا  بـ

(295  ) رصم هب  بوقعی  نارسپ  مود  رفس  تامدقم 
ـم ، یر ــــ بن هار  ـــ مه ار  دو  ـــ ردار خ ــ ا ب ــ ر م ــ گا - 

ف) ــ سو ــ ی  / 63 ! ) د ــ نهدیمن ه  ــــ قوذآ ار  ا  ــــ م ـد ، یا ــ ین ر  ــــ صم ه  ــ ا ب ــــ ا م ــ وا ب و 
ردارب هک  یتـقو  ـر  گم ـد  نهدـن ـه  قوذآ ما و  ـ عط ینا  ـ عنک رفن  دـنچ  نیا  ـر بـه  گید دو کـه  هداد بـ رو  ـ تـسد دو  نیرو خـ ـ مأ ـر بـه مـ ـصم ـز  یز عـ

دنکیم : فیرعت  نینچ  ار  ه  ــ نحص نیا  د  ــ یجم نآر  ــ ق دنروا . ـ یب هار  ـ مه ار  دوخ  يرد  پـ
د : ــ نتفگ د ، ـــ نتشگزا ــ رد ب ـــ دز پ ـــ ه ن ــ ن ک ــ یمه »

د ! ــــ ع ش ــــ نم ا  ــــ زا م ه  ــ نا ــــ میپ رد ! ــــ يا پ - 
تفرگ ، میناوت  هنامیپ  ات  تسرفب  ام  ار بـا  نا  ـ مردار بـ

( فسوی  / 63 !« ) م ـــ ینکیم تظا  ــ فح ار  وا  ا  ــ و م
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 296)

ه ــ ناور نا  ــ ـشیا اب  ار  ناشردارب  ه  ــ د ک ــ نتـساو ــ وا خ زا  دـندرک و  نایب  ردـپ  يارب  ار  ارجام  !" دـش عنم  ام  زا  هنامیپ   " هاتوک ترابع  اب  اهنآ 
د. ــ ننکن نا  ـــ شمور ــ حم ـد و  نهد ناشیا بـ هب  هقوذآ  هریج و  هک  دشاب  دنک ،

نیماینب ظفح  لابق  رد  ناردارب  دهعت 

تفگ : تشاد ، فسو  ــ ـه ی یلع ناردار  ــ ـه ب ئطو ــ زا ت ه  ــ ـی ک خلت هبر  ـ جت اب  مالسلاهیلع  بوقعی 
منک ، نانیمطا  امش  هب  مدنزرف  نیا  هرابرد  ایآ  - 

مدر ، نانیمطا کـ شردارب  هرابرد  هک  روط  نامه 
(297  ) نیماینب ظفح  لابق  رد  ناردارب  دهعت 

ف) ــ سو ــ ی  / 64 ( ؟! د ـــــــ شی ــ د م ـــــ یا ــــ بن ه  ـــــ نآ چ د  ـــــــ ه ش ــــــ جیتن رد  و 
، دـشاب نئمطم  مرگ و  امـش  هراـبرد  ملد  منک و  داـمتعا  ناـتراتفگ  هب  هک  دـیراد  عـقوت  نم  زا  امـش  هک  تسا  نـیا  بوـقعی  راـتفگ  لـصاح 

لد مینکیم ، ظفح  ار  وا  ام  دیهدیم  زورما  هک  ياهدـعو  هب  و  مدرک . دامتعا  امـش  هب  فسوی  شردارب  صوصخرد  نیا  زا  لبق  هکنانچمه 
نآ رب  ار  امـش  زورما  دننام  انیع  زور  نآ  نم  هک  نآ  لاح  و  متـسب ؟ لد  دیداد ، فسوی  هرابرد  هک  هدعو  نیا  نیع  هب  هک  روط  نامه  مدـنبب ،
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نو ــ ه خ ــ ـه ب تشغآ ار کـه  وا  ـن  هار ـ یپ ـکـه  لب ـت کـه  سا ـل  هس ـد ، یداد ما نـ ـ جنا ـم  یار يرا بـ وا کـ ـظ  فح رد  امـش  مدرمـش و  نیما  مدنزرف 
ینا ـ سک بـه  منکب ، دا  ـ متعا ـا  مش شردار بـه  نیا بـ هرا  ـ برد زور هـم  ـ ما ـت ! سا هدرو  ــ گر خ ار گـ وا  ـد کـه  یتفگ د و  ــ یدروآ م  ــ یار دو بـ ــ ب

دو ـ شیم هدر  ـ پس نا  ـ شیا یتنا کـه بـه  ـ ما ـت بـه  بـسن ـد  نناو ـ تیمن ـد و  ـشخبیمن يدو  ـ ـس نا  ـ نآ نا بـه  ـ نیمطا دا و  ـ متعا ماهدر کـه  دا کـ ـ متعا
دننک . ظفح  ار  نآ  هدو و  ـ من ار  تنا  ـ ما تیا  ـ عر
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 298)

ظفح هب  ناحبس و  يادخ  هب  هک  تسا  یلکوت  نانیمطا و  نآ  اهنت  لاکتا ، نانیمطا و  نیرتهب  طقف  تسا ! هدوهیب  وغل و  امـش  هب  نانیمطا  سپ 
یلاعت ياد  ــ هب خ قوثو  وا ، ریغ  هب  دامتعا  نانیمطا و  نایم  وا و  هب  ضیوفت  ادـخ و  هب  لکوت  ناـیم  دـشاب  ددرم  رما  یتقو  هصـالخ  دـشاب . وا 

!« َن ــ یمِحاّر ـ لا ـُم  َحْرَا َو ُهـَو  ـا  ِظفا ٌْریَخ حـ ُهّللاَف  « ـ  تسا نیعتم  هکلب  رتهب و 
( فسوی /64)

(299  ) نیماینب ظفح  لابق  رد  ناردارب  دهعت 

 ! داد لکوت  رد  بوقعی  هک  یسرد 

در و ــ نا ک ــــ یب ز  ــــ ین ار  نآ  ل  ـــ یلد تـــسا »! ناگدـــننک  ظ  ــ فح ـن  یر ــ تهب اد  ــ سپ خ  » ه ــ لمج ن  ــ تفگ زا  د  ــ عب مالــــسلاهیلع  بو  ــ قعی
ت ». ــ سا ن  ــ یمحار ــ لا م  ــ حرا وا  نو  ــ چ : » دو ــ مر ــ ف

وا یلو  دوش ، هتـشادنپ  نیما  یتناـما  رد  اـی  دریگب و  رارق  ناـنیمطا  دروم  يرما  رد  اـسب  هچ  یلاـعت  يادـخ  ریغ  هک  تسا  نآ  رما  نیا  ياـنعم 
دیاب هک  یئاج  رد  تسا و  نیمحارلا  محرا  وا  هک  ناحبـس  يادـخ  یلو  دزاس ، عیاض  ار  شتناما  دـنکن و  تناما  بحاص  هب  یمحر  نیرتمک 

دـنکیم و محرت  هدومن ، لکوت  وا  رب  هدرک و  ضیوفت  وا  هب  ار  دوخ  رما  هک  ار  فیعـض  زجاع و  وا  درادیمن ، غیرد  شتمحر  زا  دـنک  محر 
! تسا سب  ار  وا  ادخ  دنک ، لکوت  ادخ  رب  هک  یسک 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 300)
يادـخ نوچ  هک  دـنک  نایب  تهج  نیا  زا  ار  ادـخ  هب  دامتعا  موزل  هک  هدوبن  نیا  مالـسلاهیلع  بوقعی  روظنم  هک  ددرگیم  نشور  اج  نیا  زا 

لالقتسا هک  بابسا  ریاس  فالخ  هب  دوشیمن ، يرگید  ببس  بولغم  هجو  چیه  هب  هک  تسا  یببس  تیببس و  رد  لقتـسم  تسا  یببـس  یلاعت 
هکنآ لاح  دـشابننینچ و  هنوگچ  تسا و  ملـسم  حیحـص و  ًالماک  دوخ  ياج  رد  رما  نیا  هک  تسا  تسرد  دـندنوادخ . بولغم  هتـشادن و 

نانیمطا رایتخا  موزل  دیوگیم  وا  دنزیم و  فرح  هلئسم  رگید  هبنج  زا  مالسلاهیلع  بوقعی  یلو  تسا ، كرـش  ادخ  ریغ  هب  ینانیمطا  نینچ 
تافـص نیا  دوجو  رطاخ  هب  هک  تسا  همیرک  تافـص  ياراد  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  وا ، ریغ  هب  دامتعا  رب  ادـخ ، هب  داـمتعا  و 
دناهدرک راذـگاو  وا  هب  ار  دوخ  راک  هک  ار  یناسک  دـهدیمن و  بیرف  ار  دوخ  ناگدـنب  یئادـخ  نینچ  هک  دوشیم  لصاح  نانیمطا  نیقی و 

ترا  ــ بع ه  ــ م و ب ــ یلع م ، ــ یکح م ، ــ یر ــ ک دودو ، رو ، ــ فغ شیو ، ــ نا خ ــ گد ــ نب ه  ــ فو ب ــ ئر وا ـ  اریز  دنکیمن ، هعدخ 
(301 ! ) داد لکوت  رد  بوقعی  هک  یسرد 

ت ! ــ سا ن " ــ یمحار ــ لا م  ــ حرا ـر"  تع ــ ما ــ ج
نینچ دـنکیم ، هقیثو  ندروآ  هب  فـکلم  ار  نادـنزرف  مود  راـب  يارب  هـک  نآ  زا  دـعب  مالـسلاهیلع  بوـقعی  هـک  مـینیبیم  تـهج  نـیمه  هـب 

دیامرفیم :
ـم ، تسر ـ فیمن ا  ــ مش ار بـا  وا  ز  ــ گر ـــ «ه

د ، ــ یهد ینا  ـ میپ اد  ــ ما خ ـر بـه نـ گم
د! ــ یروآ زا  ـــ ن ب ــ ه م ــ ار ب وا  ه  ــ ک
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د . ـــ یو ــ رو ش ـــ بجم ه  ــ نآ ک ر  ـــ گم
تفگ : دندادب ، شیوخ  نامیپ  نوچ  و 

( فسوی  / 66 !« ) ـت سا ــ نا م ــــ نخس ر  ـــ ظا ـــ اد ن ـــــ خ  ـ
هطیح  رد  هک  دنکیم  لوئسم  یظفح  نآ  رد  ار  دوخ  نارسپ  هلیسو  نیدب  مالسلاهیلع  بوقعی 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 302)
هراوآ و ا  ــ د و ی ــ نـشکن ار  وا  ًالثم  دـننادرگ ، زاـب  ردـپ  هب  هرا  ــ بود د و  ــ ننک ظـفح  ار  دو  ــ ردار خ ــ د ب ــ نناو ــ تیم ت و  ــ ـسا ــ هنآ ترد  ــ ق
ت، ـــ سا جرا  ــ نا خ ــ ـشناو ــ ا و ت ــ هنآ ترد  ــ زا ق ه  ــ يدرو ک ــــ رد م ا  ــ ما د ، ــــ نروا ــــ ین شرـس  هب  نآ  ریظن  یئالب  ای  دننکن و  شد  ــ یعبت

. درا ـــ مشی ــ من لو  ـــــ ئسم
(303 ! ) داد لکوت  رد  بوقعی  هک  یسرد 

! دنکیم تفایرد  ار  فسوی  مایپ  بو  ـ قعی

هک دنتفگیم  دزاس و  اهنآ  رفـسمه  ار  ناشینتان  ردارب  ات  دننک  عناق  ار  وا  دنتـشاد  یعـس  ردـپ  اب  هرکاذـم  اب  هلحرم  نیا  ات  فسوی  ناردارب 
دمآ و شیپ  ياهزات  رما  کی  اج  نیا  رد  تفریمن . اهنآ  فرح  راب  ریز  ردپ  یلو  میربب ، رصم  هب  ار  وا  رگم  داد  دهاوخن  هقوذآ  رصم  زیزع 

دوب نیا  نآ  و  دوب )! هدناسر  نآ  هلیسو  هب  ار  دوخ  مایپ  بوقعی  هب  هک  دوب  یتراشا  مه  دیاش  و  . ) دوب هدیـشیدنا  فسوی  هک  دوب  يریبدت  نآ 
دوب . هدش  هداد  سپ  ا  ــ هنآ هب  دنر  ـ خب ه  ــ قوذآ نآ  لا  ــ بق رد  ه  ــ د ک ــ ندو ــ هدروآ ب ر  ــ صم هب  شورف  يارب  ناردارب  هک  ار  یعاتم  هک 

هک ياهقوذآ  ناـیم  رد  ار  دوخ  ياـهالاک  د  ــ ندر ــ زاـب ک ار  دوخ  هنبوراـب  هک  نیمه  دـنتفر و  دوخ  ياـهراب  غارـس  هب  اـهنآ  هلحرم ، نیا  رد 
هک  دندیمهف  دنتفای و  دوب ، هداد  فسوی 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 304)
تسا ! هدش  هدینادرگرب  ناشیا  هب  ادمع 

دنتفگ : ردپ  هب 
نیا ؟ زا  شیب  میهاوخیم  هچ  رگید  ام  - 

دو ، ـــ ه ب ـــ قوذآ ند  ــ یر ــ نا خ ــ مرو ــ ظنم م  ــ یتفر ر  ــــ صم ه  ــ ـی ب تقو
د ، ـــــ نداد ما  ــــ مت گ  ــــ نس ار  ه  ـــ قوذآ

ـد ، ند ـ نادر ـ گر ه مـا بـ ــ ـز ب ین ار  نا  ـــ مدو ــ يالا خ ــ نآ ک ر  ــ هوال ب ــ و ع
تسام ، مارتحا  رصم  زیزع  رو  ـ ظنم تسا کـه  لیلد  نیر  ـ تهب دو  نیا خـ

دراد ! ــ ه مـا ن ــ یلع ی  ــ ئو ــ د س ـــ صق وا  و 
دناهتفگ هچنآ  هک  دوش  نئمطم  بوقعی  انمـض  درادن و  یئوس  دـصق  رـصم  زیزع  هک  دـنزاس  نئمطم  شوخلد و  ار  ردـپ  ات  دـنتفگ  ار  نیا 

ردپ  دنناوتب  هلیسو  نیدب  تسا و  هدوب  تسار 
(305 ! ) دنکیم تفایرد  ار  فسوی  مایپ  بوقعی 

دتسرفب . اهنآ  هارمه  مود  رفس  رد  ار  نا  ــ شردار ــ ات ب دنزا  ــ ع س ــ نا ــ ار ق
( یشایع ریسفت  . ) تساهداتفاقافتا لوا  رفس  زا  دعب  هام  شش  فسوی  ناردارب  مود  رفس  هک  د  ــ یآیمر ــ یمال ب ــ سا تا  ــ یاور زا 

زاستشونرس رفس  مود ، رفس 

یعوضوم ریسفت   ) ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز 
( نازیملا
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قاثیم کی  زا  دوب  ترابع  طرـش  نآ  دنک و  رـصم  هناور  شرگید  رـسپ  هدزای  هارمه  ار  نیماینب  دـش  رـضاح  طرـش  کی  اب  بوقعی  هرخالاب ،
د . ـــــــ ندادی وا مـ ه  ــــ نا ب ــ شردار ـــ ظفح ب يارب  شنارسپ  دیاب  هک  یهلا 

ـت : فگ دو  ـــ ناد خ ـ نزر بو بـه فـ ـ قعی
م ، ــ نکی ـ من ه  ــ ناور ا  ــ مش ار بـا  نا  ــ تردار ــ ز ب ــ گر ــ ه

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 306)
ادخ ، زا  ار  یقاثیم  دیهدب ، نم  هب  دیروایب و  هک  نآ  ات 

منکب ، دا  ـ متعا قو و  ـ ثو نآ  هب  نم  هک 
د ! ـــ یروآی م مـ ــ یار ــ ار ب وا  ه  ـــ ـد ک یرو ــ خب ـد  نگو ـد و یـا سـ ید ـ نبب يد  ـ هع لا یـا  حـ

ـت : فگ در و  ـــ ـا ک نثتسا ار  ناشرار  ـ طضا رابجا و  تروص  مرجال  دوب  نادنزرف  تردق  هب  طونم  نامیپ  نیا  هک  اج  نآ  زا 
 ! دو ـ شب ـا  مش زا  تردق  بلس  نآ کـه  ـر  گم - 

تفگ : دندروآ ، شیارب  ار  دو  قا خـ ـ ثیم ـش  نار ـ سپ نآ کـه  زا  ـد  عب
( فسوی  / 66 !« ) دشاب لیکو  میئوگیم  ام  هچنآ  رب  ادخ  ـٌل - ، یکَو ُلو  ـ ُقَن ام  ی  ــ لَع ُهّللا  »

يدا و با عـ ـ بـسا فد بـر  ند بـه هـ ـ یـسر رد  فر  ود طـ ره  دـیتفگ و  امـش  يزیچ  متفگ و  نم  يزیچ  میتسب ، يرارق  لوق و  ام  همه  ینعی ، )
دیاب هـر  کنیا  میدش ، کسمتم  یلومعم 

(307  ) زاستشونرس رفس  مود ، رفس 
دنک )! ل  ــ مع هد  مز شـ ــ لم هک  ه  ــ چنآ ه  ــ یفر ب طـ

 ! دینادرگ زاب  نم  هب  ار  وا  مه  امش  مهدب و  ار  فسوی  ردارب  نم  - 
دنک  ازج  ار  وا  ادخ  درک  فلخت  یسک  رگا  لاح 

 ! د ــ نا ـــ تسب وا  زا  ار  ـش  لبا ــ قم فر  ـــ داد ط و 
مالسلاهیلع فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 308)

توافتم يا  ـ ههزاورد زا  ـر  صم هب  دورو 

ار شفـسوی  نداد  تسد  زا  ـه  قبا ــ ـس هک  درا  ــ پـسیم یناسک  تسد  هب  ار  شدنبلد  دنزرف  مامت  ینارگن  اب  هک  ار  يردپ  تلاح  دـیجم  نآرق 
تسا : هدرک  میسر  ـه تـ نو ـ گنیا ـد ، نراد

 ! مز ــ یز ــ ناد ع ـ نزر يا فـ ـت - : فگ »
د ، ـــــ یو ـــ شن نورد  هزاورد  زا یـک 

 ! دیوش نورد  ادجادج  ياههزاورد  زا 
تسین ، هتخاس  امش  يارب  يراک  ادخ ، لابق  رد  نم  تسد  زا 

ـت ، ساد صا خـ یئاورنامر خـ کـه فـ
 ! م ــــ نکی ــــ وا م ه  ــــــ ل ب ــ کو ـــ ت

(309  ) توافتم ياههزاورد  زا  رصم  هب  دورو 
( فسوی  / 67 !« ) دنیامن لکوت  وا  هب  هک  دیاب  نانکلکوت  و 

ناشیا زا  ردـپ  هک  قثوم  نآ  شنادـنزرف  هک  تفگ  یتقو  ار  مـالک  نیا  تسا ، هتفگ  دوخ  نادـنزرف  ه  ــ بوقعی ب هک  ت  ــ ـسا یمـال  ــ ن ک ــ یا

یعوضوم ریسفت   ) ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز 
( نازیملا
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دندو . ر بـ ــ صم يوس  هب  ندرک  چوک  هدامآ  دندوب و  هدروآ  دو ، ــ هتساوخ ب
وا سرت  هتبلا  تسا ، هدیسرتیم  دندوب ، رفن  هدزای  هک  دوخ  نادنزرف  ناج  زا  مالسلاهیلع  بوقعی  هک  دوشیم  هدافتسا  نینچ  ناتساد  قایس  زا 
رد ا  ــ هنآ دیبلط و  دهاوخ  دوخ  دزن  ار  اهنآ  همه  رصم  زیزع  هک  تسنادیم  بوقعی  دوب و  هدید  ار  اهنآ  ًالبق  وا  اریز  دوبن ، رـصم  زیزع  زا 

نادـنزرف اهنآ  همه  هک  دراد  عالطا  زیزع  هک  تسنادیم  زین  ار  نیا  تفرگ و  دـنهاوخ  رار  ــ وا ق ر  ــ بار ــ رد ب ير  ــ فن هدزا  ــ ف ی ــ ـص ک  ــ ی
رد  دنردپ  کی  زا  یناردار  ــ هک ب ار  نا  ــ شیا مدر  ــ هک م دوب  نیا  زا  بوقعی  سرت  هکلب  تشادن ، سرت  ياج  نیا  د . ــ نرد ــ کی پ

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 310)
ای دننک  ه  ــ ئطو ــ نا ت ــ شقا ــ فتا ن  ــ تـسکش يار  ـــ ای ب د و  ــ نـشکب ار  نا  ــ نآ دنرب و  دسح  نانآ  رب  ای  دننزب و  مخز  مشچ  دننیبب و  عامتجا  لاح 

د. ــ نروا ـــ یب ناشر  ــ ير س ــ گید يالب 
تفگ : بو  ـ قعی ـی  تقو

دیسرتیم دادیم ، لامتحا  هک  یثداوح  نیا  زا  وا  تسادخ »! نآ  زا  طقف  مکح  تسین ، هتخاس  امـش  يارب  يراک  ادخ  لابق  رد  نم  تسد  زا  »
تسا )! رتاناد  ادخ  )

هک درک  كرد  ماهلا  روط  هب  وا  دندیشک . فص  شربارب  رد  یظفاح  ادخ  يارب  دندش و  رفس  هدامآ  زهجم و  نادنزرف  هک  عقوم  نآ  رد  ایوگ 
نینچ نوچ  دوـشیم و  مک  ناـشیا  ددـع  زا  دوریم و  نیب  زا  يدوز  هب  دـنراد ، هک  یبلاـج  تئیه  عـضو و  نیا  اـب  مه  نآ  یگتـسویپ و  نیا 

د ــ نو ــ شن دراو  هزاورد  ک  ــ زا ی ه  ــ داد ک نا  ــ شرا ــ هنز دننکن و  عامتجا  هب  رهاظت  زگره  هک  درک  شرافس  مرجال  درک ، ساسحا  ار  یئانعم 
قرفتم  ياهرد  زا  ات  داد  روتسد  و 

(311  ) توافتم ياههزاورد  زا  رصم  هب  دورو 
دو . ـــ ع ش ــ فد نا  ــ شیا زا  دد ، ــ ند ع ــ مک ش هقرفت و  ءالب  دیاش  ات  دنوش  دراو 

مناوتیمن هجو  چیه  هب  مشرافس  نیا  اب  نم  تفگ -  دننادن ، الب  عفد  رد  لقتـسم  ببـس  ار  فلتخم  ياهرد  زا  دورو  هک  نیا  يارب  هلـصافالب 
ـا هببـس نیا  ینعی  تسادخ "! مکح  طقف  مکح  اریز   " هک تفگ  مه  ار  انعم  نیمه  لیلد  هاگ  نآ  منک . زاینیب  ادخ  يریگتسد  زا  ار  امش 

د. ــ نو ــ شیم ر  ــ ثا ب  ــ حا ــ ـد ص نک هدارا  اد  ـر خـ گا ـد  نراد ير نـ ـ ثا اد  ـــ ـم خ کح نود  ـــ ب
لکوت ناد  ـد بـ یاب ـه  مه هک  یببـس  نآ  ـد کـه  نامهف هاگ  نآ  "!و  تسادخ هب  ملکوت  لاح  نیع  رد   " هک داد  همادا  هلـصافالب  تهج  نیمه  هب 

، دراد ــ ک ن ــ یر ــ تسا کـه ش ـه  ناگی نا و  ـ حبس ياد  وا خـ ـا  نا ـ مه د ، ــ ننآ ـد  نمزاین دو  ندو خـ ببس بـ رد  اهببس  ما  ـ مت ـی کـه  ـسک دننک ،
تسا . ـز  یچ همه  هد  ــ نهد شدرور  دو و پـ ــ بعم وا 

مالسلاهیلع فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 312)

بوقعی هیصوت  یهلا و  تیشم 

رصم زیزع  رابرد  ای  رصم  دراو  قرفتم  تروص  فلتخم و بـه  ياههزاورد  زا  وا  یئامنهار  قبط  بوقعی  نارسپ  هک  دنکیم  دیئأت  دیجم  نآرق 
دندش .

عمج دـیاش  د ، ــ نک ير  ــ یگو ــ لج دو ، ــ هداد ب ار  شلاـمتحا  تسارف  یتبیـصم کـه بـه  نآ  زا  هـک  دو  نـیا بـ روتـسد  نـیا  زا  بو  ـ قعی رو  ـ ظنم
دو . ــــ شن ه  ـــ تسا ـا کـ هنآ ددع  زا  دوشن و  هقرفت  هب  لیدبت  شنارسپ 

مرج هب  ار  اهنآ  ینتان  ردارب  رـصم  زیزع  هرخالاب  دوب و  هدش  اضما  ناشیا  دروم  رد  یهلا  ردـق  اضق و  درکن و  الب  نآ  عفد  هلیـسو  نیا  نکل ،
قرفتم  ناشتیعمج  مه  هجیتن  رد  دنامب ، رصم  رد  دش و  ادج  ناشیا  زا  مه  ناشرتگرزب  ردارب  درک و  فیقوت  هنامیپ "  " ندیدزد

(313  ) بوقعی هیصوت  یهلا و  تیشم 

یعوضوم ریسفت   ) ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز 
( نازیملا
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 ! تخاسن زاینیب  ادخ  زا  ار  ناشیا  بوقعی  ینیب  شیپ  شرافس و  تشگ و  مک  نا  ــ شدد ــ م ع ــ د و ه ــ ش
دوب نیا  يارب  درک  ارجا  ار  دوخ  ياضق  رثایب و  ار  بوقعی  هشقن  دنوادخ  رگا  هک  مینیبیم  مینک  هعلاطم  رگید  تهج  زا  ار  هلئـسم  رگا  هتبلا 
دوب وا  نادنزرف  ندنام  ظوفحم  ثعاب  وا  رظن  هب  هک  ار  یببـس  و  دزاس . هدروآرب  تشاد  دوخ  لد  رد  بوقعی  هک  ار  یتجاح  تساوخیم  هک 

داد . رارق  فسوی  هب  بوقعی  ندیسر  هلیسو  ار  ببس  نامه  ادخ  دادن ، تروص  شیارب  يراک  چیه  ماجنارس  و 
راهظا وا  تزع  تنطلـس و  ربارب  رد  دندمآ و  فسوی  دزن  هرابود  دنتـشگرب و  ناعنک  هب  هیقب  هک  دوب  ناردارب  زا  یکی  تشادزاب  نیمه  لابند 

دروآ و  رصم  هب  ار  دو  نا خـ ـ گتسب ـر  یاس رد و  درک و پـ یفر  ـ عم ار  دو  وا خـ ما  ـ جنارس دندرک و  سامتلا  دندومن و  تلذ 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 314)

ـد! ند ـ یسر يو  ه  ـــ ناردار ب ـــ رد و ب ـــ پ قار ، ا فـ ــ هلا زا سـ س  ــ پ

بوقعی هب  هدش  اطعا  ملع 

وا هب  ام  هک  یمیلعت  اـی  ـی و  ملع ب  ــ بـس ه  ــ بوقعی ب دـیوگیم  هک  تسا  نیا  نآ  دزاـسیم و  راکـشآ  ار  یتقیقح  دـیجم  نآرق  اـج  نیا  رد 
دوب . ملع  بحاص  میداد 

دندش ، دراو  دو  هداد بـ نا  ـ شنا ـ مرف ناشردپ  هک  یئاج  نآ  زا  نوچ  »
ت ، ـــ خا ــــ سی ــ من ا  ـــ هنآ يار  ـــ يرا ب ـــ اد ک ــــ لا خ ــــ بق رد 

در ، ـــ ل ک ـــ مع ار  نآ  کـه  دو ، بو بـ ـ قعی ر  ــ یمض رد  ـی  لیم ـط  قف
 ! دو ـــــــ ا ب ــــــ ناد وا  يرآ !

(315  ) بوقعی هب  هدش  اطعا  ملع 
میدوب ، هداد  شمیلعت  ام  نوچ 

( فسوی  / 68 !« ) دننادیمن مدرم  رتشیب  یلو 
م ــ لع ه  ــ کلب دو ، ــ بن ياه  ــ ـسرد ــ یبا و م ــ ـستکا ملع  بوـقعی ، ملع  زا  دارم  هک  تـسا  نـیا  هداد  تبـسن  ادـخ  هـب  ار  مـیلعت  هـک  نـیا  رهاـظ 

یملع نینچ  يوس  هب  هار  مدرم  رتـشیب  هک  تسا  یملع  نیا  و  دـناسریم . یموـلع  نینچ  هب  ار  یمدآ  دـیحوت  رد  صـالخا  دو . ــ ی ب ــ تبهو ــ م
دننک . بسک  ار  ياهسرد  ــ مو م ــ لع دنناو  ــ تیم دنراد و  نادب  هار  مدرم  رتشیب  هک  دوب  مولعم  دوب  ياهسردم  ملع  رگا  یلو  دنرادن ،

دوخ نادنزرف  هب  هک  هچنآ  رد  ار  وا  دهدب و  بوقعی  هب  ار  قح  دهاوخیم  دهدیم ، ام  هب  بوقعی  زا  دنوادخ  هک  یتخانش  فیرعت و  نیا  اب 
دیاتسب و  ار  شلکوت  بیوصت و  تسج  لسوت  نادب  هک  ار  ياهلیسو  و  دنک ، قیدصت  دومن ، لکوت  ادخ  هب  رخآ  رد  درک و  شرافس 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 316)
ـا نا ــ مه لد  ه  ــ نا ــ نا خ ـ هن رد  بو  ــ قعی یلـصا  تجاـح  تخاـس . هدروآرب  ار  شاینورد  تجاـح  دـنوادخ  تاـهج  نیمه  هب  هـک  دـنامهفب 

(1 ! ) ـت سا هدو  فسو بـ هب یـ شند  ـ یسر

رصم رد  فسوی  ناردارب  مود  رفس  بیاصم 

( فسوی ات 82 /   69 ....« ) ُهاخَا ِْهَیِلا  َيواَء  َفُسُوی  یلَع  اُولَخَد  اَّمل  َو  »
 . 46 22 ص :  ناز ج :  ــ یملا - 1

(317  ) رصم رد  فسوی  ناردارب  مود  رفس  بیاصم 
هارمه مود  رفس  رد  دوب  هداد  روتسد  هک  ار  دوخ  ینت  ردارب  فسوی  دنتفر ، فسوی  دزن  دندش و  رصم  دراو  مالسلاهیلع  بوقعی  نارسپ  یتقو 
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هک اهراک  نآ  زا  تفگ  وا  هب  مدوب . هدـش  دـیدپان  یناـمز  رید  زا  هک  متـسه ، فسوی  وت  ردارب  نم  هک  تفگ  وا  هب  درب و  دوخ  دزن  دـنروایب ،
ناشیا ردام  زا  نامردام  هک  نیا  رطاخ  هب  وت  نم و  هب  دـسح  هار  زا  هک  اهمتـس  اـهرازآ و  نآ  زا  دـهدن ، هار  دوخ  هب  مغ  دـندرکیم  ناردارب 

لاّمع هکیئاهراک  زا  تخاس و  هاگآ  دوب  هتخیر  هک  یحرط  زا  ار  وا  فسوی  دراد  لامتحا  انمض  . دشابن تحاران  دنتـشادیم ، اور  دوب ، ادج 
ـت. خا ــ شر س ــ بخ اب  در  ــ د ک ــ نهاو ــ ـت خ شادزا ــ ار ب وا  در و  ـــ د ک ــ نهاو ــ را خ ـــ برد

ردار تشادزا بـ يارب بـ ـف  سو حر یـ طـ

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 318)
ردارب تشادزاب  نیا  تشادهگن . دوخ  دزن  ار  دوخ  ینت  ردارب  هلیـسو  نیدب  درب و  راک  هب  مالـسلاهیلع  فسوی  هک  تسا  ياهلیح  نایب  ریز  هیآ 
تمعن هب  معنتم  شدوـخ  دـننام  زین  شردارب  دـنک ، یفرعم  ار  دوـخ  دـهاوخیم  هـک  يزور  اـت  تساوـخ  داد و  رارق  دوـخ  یفرعم  همدـقم  ار 

دشاب . هدوب  وا  تمارک  هب  مرکم  راگدرورپ و 
ه : ــ د ک ــ نکی ـف مـ یر ــ عت ـد  یجم نآر  قـ
ـت ، سب ار بـه  نا  ـ شر ــ فس را  ــ نو ب ــــ «چ

ـت ، شاذ ــ شردار گ را بـ رد بـ ار  ه  ــ نا ــ میپ
دز کـه : گ  ــ نا ــ ـی ب نز گ  ــ نا ها بـ نآ گـ

ـف) سو ــ ی  / 70 !« ) د ــــ یدزد ا  ـــ مش نا ! ـــــ یناورا ــــ يا ک - 
دوب  فسوی  ناردارب  روظنم  دیدزد ! امش  نایناوراک  يا  هک  دیشک  دایرف  يدانم  یتقو 

(319  ) ردارب تشادزاب  يارب  فسوی  حرط 
دوب . اهنآ  نایم  رد  زین  فسوی  ینت  ردارب  نیمه  هظحل  نیا  رد  هک 

یلو دشیم ، وا  هب  طوبرم  اهنت  هتبلا  هک  دوب ، فسوی  ینت  ردارب  هنب  راب و  رد  هنامیپ  دوجو  نامه  هدش  هدـیمان  تقرـس  هیآ  رد  هک  یلمع  نیا 
زا یکی  تسا و  هدـش  مگ  یتنطلـسهنامیپ  هک  دوب  نیا  لمع  نیا  ینعم  و  دـندرک . باطخ  ار  نایناوراک  همه  اذـل  دوب  هدـش  زیامتم  رما  نوچ 
رد نا  ـ یناورا ـه کـ مه هب  يدزد  با  ـ طخ اذ  ــ ل ـت ، سا ــ مـش زا  کی  مادک  هک  دوشیمن  مولعم  دوشن  شیتفت  ات  تسا و  هدیدزد  ار  نآ  اهامش 

دوب . ـی  عیبط ير  ـ ما ـه  لحر نیا مـ
چیه رخآ  هب  ات  لوا  زا  لیلد  نیمه  هب  تسا و  هدوب  ربخاـب  هشقن  نیا  زا  لوا  زا  فسوی  ینت  ردارب  دـیآیمرب ، تاـیآ  قایـس  زا  هک  يروط  هب 

، دوبن راکنا  ای  بارطـضا  ياج  رگید  نوچ  دادـن ، هار  دوخ  هب  مه  یتحاران  بارطـضا و  یتح  و  درکن ، راکنا  زین  ار  يدزد  نیا  دزن و  یفرح 
دوب  هتخاس  شوخلد  ار  وا  دوب و  هدرک  یفرعم  وا  هب  ار  شدوخ  ًالبق  فسوی  شردارب  اریز 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 320)
تـسا ن  ــ یا نآ  زا  م  ــ ـضر ــ در و غ ــ م ب ــ هاو ــ را خ ــ ه ک ــ ار ب ياهشقن  حرط و  نینچ  وت  يرادـهگن  يارب  نم  هک  دوب  هتفگ  وا  هب  مه  اعطق  و 

هک نیا  هصـالخ  و  وا ! دوـخ  رظن  رد  هن  دز ، تمهت  وا  هب  ناردار  ــ ر ب ــ ظن رد  د  ــ ناو ــ دزد خ ار  وا  رگا  سپ  مرادهگن ، دوـخ  دز  ــ ار ن و  ــ هک ت
ار نآ  یمزا  مزال و جـ ت  ــ حلصم دو کـه  ـی بـ گتخا ــ ـس يرو و  ــ ـص ف  ــ یـصو ــ ـه ت کلب دو  ـ بن ـی  قیقح ت  ــ مهت يد و  يراذ جـ ـ گما نیا نـ

درکیم . اضتقا 
تا ـ فا ـ نم ءا  ـ یبنا تمـصع  تسا تـا بـا  هدو  ـ بن ـی  عر ـ ـش مارح  یلقع و  مومذـم  ءارتفا  لومـشم  فسوی  راتفگ  تاـهج ، نیا  نتـشاد  رظن  رد  اـب 

. در ــ مالعا ک ار  نآ  هک  تسا  هدوب  ینذؤم  هکلب  تسا ، هدو  ـ بن وا  دو  ــ مال خ ــ نیا ک هد  ــ نیو ــ هک گ ـن  یا هوال بـر  عـ ـد . شا ـه بـ تشاد
دنتفگ : دنتشگرب و  شنانکراک  فسوی و  يوس  هب  فسو  ناردارب یـ
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دیاهدرک ؟ مگ  زیچ  هچ  - 
(321  ) ردارب تشادزاب  يارب  فسوی  حرط 

هار هب  نایناوراک  تشپ  زا  هک  دندوب  یلاح  رد  دـیدزد ، امـش  نایناوراک  يا  هک  دز  راج  يدانم  یتقو  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایآ  قایـس  زا  )
ـد ). ناه ــ تشگرب اد  ب صـ ــ حا ــ فر ص نآ بـه طـ ند  ـــ ینش زا  ـد  عب فسوی  ناردارب  دندوب و  هداتفا 

دنداد کـه : باوج  فسوی  نانکراک 
میاهدر ! ار گـم کـ هاشداپ  هنامیپ  - 

ت : ــــــــــ فگ ف  ــــــ سو ـــــ و ی
مهدیم ، هقوذآ  وا  هب  رتش  راب  کی  دروایب  ار  نآ  هک  ره  - 

 ! متسه هدعو  نیا  نماض  مدوخ  و 
ـد و نتفگیم عاوص "  " ار اهفرظ  عون  نیا  مان  دندرکیم و  هنامیپ  لیک و  ار  سانجا  نآ  اب  هک  دوب  ياه  ـ نا ـ میپ دوب ، هدش  مگ  هک  ياهنامیپ  )

یفرظ  زور  نآ  رد  ـر  صم ها  ـ شدا عاو پـ صـ
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 322)

.( ـد ندر ـ کیم ـه  نا ـ میپ ار  سا  ــ نجا نآ  ا  ــ د و هـم ب ــ ندرو ــ خی بآ مـ نآ  رد  هک هـم  هدو  ــ ب
دنتفگ : فسو  ناردارب یـ

م ! ــ ینک دا  ــ سف ـن  یمزر ـن سـ یا رد  ـم  یاهد ـ ما ـ ین ا  ــ ـد کـه م ینادی ـا مـ مش اد  ــ ه خ ــ «ب
ـم »! یاهدو ـ بن دزد  ا  ــ و م

دوب و هدرک  صحفت  شیتفت و  ناشیا  هراـبرد  زیزع  هاگتـسد  دـندمآ  رـصم  هب  هک  يراـب  نیلوا  ناـمه  رد  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  هتفگ  نیا 
ای یبنجا و  ياهسوساج  ادابم  ات  دنهد  رارق  قیقحت  یئوجزاب و  دروم  دـنوشیم  دراو  هک  ار  نایناوراک  یمامت  هک  دوب  هداد  روتـسد  فسوی 

دنشاب . هتشاد  يدساف  ياهضر  ــ ر غ ــ صم هب  نا  ـ شند ـ مآرد هک  د  ــ نشا ــ ی ب ــ صا ــ خشا
انعم نیا  دـندشیم و  شـسرپ  دنـشابیم ؟ یناـمدود  هچ  زا  دنتـسه و  اـجک  لـها  دـناهدمآ و  دوـصقم  هچ  هب  هک  نیا  زا  تهج  نـیمه  هـب  و 

هک  تشاد  راهظا  فسوی  دراد  هک  ار  یتایاور 
(323  ) ردارب تشادزاب  يارب  فسوی  حرط 

هک دنداد  باوج  مه  ناشیا  دومن و  شسرپ  ناشنامدود  ناشتنوکس و  لحم  ناشراک و  زا  تهج  نیمه  هب  دراد و  نظءوس  ناشیا  هب  تبـسن 
د ــ یئأ ــ ت ـد ، یرواـــیب هارمه  ار  ناتیادــــج  ردا  زا مـ ردار  ـد بـ یا ـر بـ گید را  ـت بـ فگ وا هـم  ـد و  نراد اد  ردا جـ زا مـ يردار  يریپ و بـ ردــــپ 

د . ـــ نکیم
ناد مـا ـــ نا زا مـا و خـ ـت و  سین ا  ــ رد م هد  ـ یهو ـ کن ـت  فص ـن  ینچ دو کـه  ـن بـ یا نا  ـ ـشدو ـ ـصقم م "! ــ یاهدو ـ بن دزد  ا  ــ م ـد" : نتفگ ـن کـه  یا

دراد . ــــ ه ن ــ قبا ـی سـ لا ـ معا ـن  ینچ
ـد : ند ـ یسر ـش پـ نیرو ــ مأ ــ ـف و م سو ــ ی

هب ای  ـت ؟ ـسیچ هد  ـ یدزد ار  هناـمیپ  امـش  زا  هک  سک  نآ  ـر  فیک ـد  ید ـ مآرد بآ  زا  وگغورد  امـش  دوبن و  نینچ  رما  عقاو  هک  یتروص  رد  - 
: دنتفگ تسیچ ؟ يدزد  رفیک  یلک  روط 

! تسا نآ  يازس  وا  دوخ  دوش ، تفای  وا  ه  ــ نب را و  ــ رد ب ه  ــ نا ــ میپ ه  ــ تسا ک س  ــ نا ک ــ مه نآ  ياز  ــ س - 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 324)

ف) ــ سو ــ ی ا 75 /  ـــ 71 ت ! ) م ــ یهدی از مـ ــــــ ن س ـــ ینچ ار  نار  ـــ گم ـــ تس ا  ــــ يرآ م
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هن داد ، رفیک  دیاب  ار  قراس  دوخ  اهنت  تقرس  رد  تسا . هدوب  نینچ  مالسلاهیلع  بوقعی  تنس  رد  هلئـسم  نیا  مکح  هک  دیآیمرب  هیآ  نیا  زا 
دروم ار  نارگید  هک  نیا  نودب  داد ، رفیک  دـیاب  ار  وا  اهنت  دوش ، هداد  صیخـشت  قراس  يدرف  رگا  رفن  هدزای  نایم  رد  سپ  ار ، شیاقفر  وا و 

رارق دوخ  کلم  ار  قراس  هک  دراد  قح  لام  بحاص  یتروص  نینچ  رد  هاگ  نآ  دـننک ، فیقوت  ار  ناشهنب  راب و  اـی  دـنهدب و  رارق  هذـخاؤم 
دهد . ماجنا  وا  اب  دهاوخب  هک  ار  یلمع  ره  دهد و 

هنب و راب و  لوا  مرجال  دننک ، لمع  مکح  نامه  ساسارب  هنامیپ  نتفای  تروص  رد  ات  یئوجزاب ، شیتفت و  هب  دندرک  عورش  فسوی  نارومأم 
وجوتسج  ار  نیماینب "  " هنب راب و  امیقتسم  لوا  راب  نامه  رد  رگا  هچ  دندرک ، وجوتسج  ار  ناردارب  ریاس  ياهفرظ 

(325  ) ردارب تشادزاب  يارب  فسوی  حرط 
ریاـس ياـهنیجروخ  لوا بـه  ندر  مگ کـ در  يارب  هنوـگ  نـیا  اذـل  تـسا ، هدوـب  راـک  رد  ياهـشقن  هـک  دـندیمهفیم  ناردار  بـ ـد ، ندر ـ کیم

دیدرگ . رقتسم  وا  رب  رفیک  دندروآ و  نوریب  نیماینب "  " نیجروخ زا  ار  هنامیپ  رخآ  رد  دنتخادرپ و  ناردارب 
مالسلاهیلع فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 326)

فسوی ردارب  فیقوت  حرط  رب  یلیلحت 

د : ــ یا ـــ مر ــ فی ـد مـ یجم نآر  قـ
ـم ، یدر ـر کـ یبد فسو تـ يار یـ ـه بـ نو ـن گـ ید بـ »... 

در ، ـ یگب ار  دوخ  ردارب  تشادن  قح  هاش  نیئآ  رد  هچ 
 ! تساوخیم اد  ــ هک خ نآ  ر  ــ گم

ـم ، یر ــ بی ــ الا م ـا بـ ههبتر ـم مـ یهاو ـ خب ار  ه  ــ هـر ک
ف) ــ سو ــ ی  / 76 !« ) ت ــ سه يروش  ــ ناد ی ، ــ شناد ب  ــ حا ــــ ر ص ــ زا ه ر  ــــ تالا ــــ و ب

تسا و هدیمان  دیک "  " ار نآ  دیجم  نآرق  درب . راک  هب  دوخ  ردارب  نتشاد  هگنو  نتفرگ  يارب  فسوی  هک  تسا  ياهشقن  هب  هراشا  بلطم  نیا 
هشقن  نآ  زا  ناردارب  هک  تسا  نیا  نآ  لیلد 

(327  ) فسوی ردارب  فیقوت  حرط  رب  یلیلحت 
 ! ـت سا د " ــ یک  " دو ــ ن خ ــ یا ـد و  ندادیمن تیا  ـ ضر نیماینب "  " دوخ ردارب  نداد  هب  هجو  چیه  هب  دندیمهفیم  ر  ــ گا د و  ــ نروا ــ ین رد  ر  ــ س

نیمه هب  و  دیامن . تشادزاب  دراد و  هگن  ار  دوخ  ردارب  یهار  هچ  زا  هک  تسا  هدوب  وا  یحو  ای  یهلا و  ماهلا  اب  " دیک  " نیا تسه  هک  يزیچ 
تسا :  هدومرف  هداد و  تبسن  دوخ  هب  ار  نآ  مه  هد و  ـ یمان دیک "  " مه ار  هشقن  نیا  یلاعت  يادخ  تهج 

 ( فسوی  / 76 !«) میدرک ریبدت  فسوی  يارب  ار  نآ  ام  بیترت  نیدب  َفُسُوِیل -  انْدِک  َِکلذَک  »
، لـال ــ ـضا رکم ، نینچمه  دـشاب و  ملظ  هک  تسا  هزنم  يدـیک  زا  وا  يرآ  داد ، تبـسن  ادـخ  هب  ناوـتن  ار  يد  ــ یک ر  ــ ه ه ــ تسین ک نینچ  و 

داد . ت  ــ بسن اد  ــ هب خ ناو  ــــ تیم د ، ـــ نو ــ شن هدر  ــ مش ملظ  هک  یتروص  رد  زین  نآ  لاثما  جاردتسا و 
تساوخیم "، ادخ  هک  نآ  رگم  دریگب ، ار  دوخ  ردارب  تشادن  قح  هاش  نیئآ  رد   " هلمج

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 328)
دراد هگن  دوخ  دزن  هتـشادزاب و  تعجارم  زا  ار  دوخ  ردارب  تساوخیم  فسوی  هک  تسا  نیا  نآ  دش و  دیک  نیا  ثعاب  هک  تسا  یتلع  نایب 

نوناق هب  هچ  تشادـن ، نادـب  یهار  چـیه  دـهد و  ماـجنا  تسناوتیمن  دوب ، اـمرفمکح  رـصم  روشک  رد  هک  یتنـس  نید و  رد  ار  راـک  نیا  و 
هک تخیر  ناردارب  هیلع  ار  هشقن  نیا  ادـخ  رما  هب  فسوی  تهج  نیمه  هب  دـنوش و  لام  بحاص  هدرب  هک  هدوبن  نیا  قراـس  مکح  نایرـصم 

نیجروخ رد  رگا  لاح  هک  دیوگب  وا  دننک و  راکنا  ناشیا  دیقراس ، امـش  هک  دنک  مالعا  هاگنآ  دراذـگب ، نیماینب "  " نیجروخ رد  ار  هنامیپ 
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مه فسوی  دوش ، لام  بحاص  هدرب  هک  تسا  نیا  ام  نید  رد  قراس  رفیک  دـنیوگب : مه  ناشیا  دوب ، دـهاوخ  هچ  شرفیک  دوب  امـش  زا  یکی 
دیامن . هذخاؤم  ناشدوخ  ینید  نوناق  داقتعا و  اب  ار  ناشیا 

شیک  کلم و  نید  رد  تسناوتیمن  فسوی  میئوگب  هک  تسا  حیحص  نیاربانب  و 
(329  ) فسوی ردارب  فیقوت  حرط  رب  یلیلحت 

دو ــ يار خ ــ ه ب ــ ير ک ــ فیک اب  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  لاح  نآ  دهاوخب و  ادخ  هک  یلاح  رد  رگم  دنک ، تشادزاب  ار  دوخ  ردارب  نایرـصم 
دنوش . تازاجم  دننک  نییعت 

ـد، هد رد  نت  ناد  مه بـ وا  ـد و  شاب ـد  ّـشا یترو کـه  ـ ـص رد  وا ، دوخ  یئازج  نوناق  هب  ار  مرجم  نایرـصم ، نید  رد  هک  دیآیمرب  هیآ  نیا  زا 
دندرکیم . هذخاؤم 

. دوب لوادتم  میدق  كولم  تسایس  یموق و  ياهتنس  زا  يرایسب  رد  تازاجم  مسق  نیا 

مهتم ناردارب  عضوم 

دنتفگ : نآرق ، فیرعت  هب  هکلب  دندرکن ، عافد  وا  زا  اهنت  هن  ناشردارب  هب  يدزد  ماهتا  لباقم  رد  فسوی  ناردارب 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 330)

( فسوی  / 77 !« ) دوب هدر  ــ يدزد ک ن  ــ یا زا  ش  ــ یپ ز  ــ ین شردار  ــ ب هدر ، ــ يدزد ک وا  ر  ــ گا »
ًالبق نیماینب "  " نیا دنتفگ : هداد و  تبـسن  " نیماینب  " هب ار  فسوی  تهج  نیمه  هب  دنفـسوی و  يردپ  ناردارب  نامه  نخـس  نیا  ناگدـنیوگ 
ردار ود بـ نیا  سپ  ـت ، ـسا هد  ـ یدزد ار  هاش  هنامیپ  زین  وا  زورما  رگا  هک  تسین  بجعت  ياج  دوب و  هدـش  يدزد  بکترم  هک  تشاد  يردارب 

 ! ـم یتسه ادج  ناشیا  زا  ردام  هیحان  زا  ـد و مـا  ناهدر ثرا بـ ردا بـه  ـه مـ یحا زا نـ ار  يدزد 
، ناشرا ــ تفگ ه  ــ نیا ک زا  دندیزرو  تلفغ  نکلو  دندرک ، هئربت  يدزد  زا  هلیسو  نادب  ار  دوخ  ناردارب  هک  هدوب  ياهئربت  عون  کی  دوخ  نیا 
هک ار  يدـسح  نآ  دوخ  مالک  نیا  اـب  نیا  رب  هوـالع  دـنکیم . بیذـکت  میاهدوبن -!  دزد  اـم  د -  ــ ندو ــ ه ب ــ تفگ هک  ار  ناـشی  ــ لبق يا  ــ عدا

هک  يروآفسا  تارطاخ  زا  هتسنادن  دنتخاس و  شاف  دنتشاد ، شردارب  فسوی و  هب  تبسن 
(331  ) مهتم ناردارب  عضوم 

دنتشادرب . هدرپ  دوب ، هداتفا  قافتا  ناشینتان  ردارب  ود  دوخ و  نیب 
!« دـیقلخ نیر  ـ تلاح امـش بـد  ا ـ  ــ ناکَم ٌّر  ــ ْم َـش ــ ُْتنَا : » ـت فگ ـا  هنآ باطخ بـه  ـم کـه  یر ـ بیم فسو  باوج یـ هب  یپ  ياهزادـنا  ات  اج  نیا  زا 

( فسوی  / 77)
دشن نآ  زا  دوخ  هئربت  نآ و  ضرعتم  تشاد و  ناهنپ  لد  رد  تفرگ و  هدینشن  دنداد  تبـسن  وا  هب  ناردارب  هک  ار  يدزد  تبـسن  نیا  فسوی 

نآ امش و  راتفگ  رد  هک  یضقانت  نآ  يارب  دیقلخ ! نیرتلاحدب  امش  ینعی  اناکَم »! ٌّرَش  ُْمْتنَا  : » تفگ هتسب  رس  هکلب  درکن ، شاف  ار  تقیقح  و 
م ــ نآ ه د ،  ــ ید ــ یزرو ر  ــ ـصم ز  ــ یز ــ ر ع ــ بار ــ رد ب غورد  باکترا  هب  تبـسن  هک  یتئرج  نآ  رطاخ  هب  تسامـش و  ياهلد  رد  هک  يدسح 

در ! ـــــ ا ک ــــ مش ه  ــــــ ت ب ــــ بسن ه  ــ مارکا ک ناسحا و  همه  نآ  زا  دعب 
زا  لبق  شردار  ـا بـ یآ دنادیم "!کـه  رتهب  ادخ  ـت" : فگ دو  ـه خـ لمج نا  ـ یا رد پـ فسوی 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 332)
. در ــــ کن بیذ  ـ کت ار  نا  ـــ شیا درک و  ـا  فتکا ـه  تسبر باو سـ راد جـ ـ قم ـن  یا هب  فسوی  يرآ  ا نـه ؟ ــ دو ی هدر بـ ـــ يدزد ک ن  ــ یا

ردارب لیو  ـ حت زا  ـف  سو عا یـ ـ نتما
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دنتفگ : ماحرتسا  تقر و  اب  دنداتفا و  سامتلا  هب  فسوی  ناردارب 
ز! ــ یز يا عـ »- 

تسا ، توتر  ریپ و فـ يردپ  ار  وا 
هک  ریگب  وا  ياج  هب  ار  ام  زا  یکی 

ف) ــ سو ــــ ی  / 78 !« ) م ــــــ ینیبیم نارا  ـــ کو ـــ کین زا  ار  و  ـــــ ت
(333  ) ردارب لیوحت  زا  فسوی  عانتما 

دنتفگ هدـش و  تیقر  تشادزاب و  هب  موکحم  ناشردارب  دـندید  هک  دـندز  ار  فرح  نیا  یتقو  ناردارب  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  تایآ  قاـیس 
ردپ يوس  هب  وا  نودب  هک  تسین  ام  رودـقم  مینادرگزاب و  شدزن  هب  ار  وا  هک  میاهتفرگ  دـهاش  ار  ادـخ  میاهداد و  اهقاثیم  وا  ردـپ  هب  ام  هک 

ـز یز اب عـ ار  ا  ــ نعم نیا  د و  ــ نهد ه  ــ ید وا فـ يا  ــ ه ج ــ ار ب ناشدوخ  زا  یکی  دـهد  تیاضر  زیزع  رگا  هک  دـندش  ریزگان  مرجال  میدرگ ! زاـب 
دنتشاذگ . نا  ـ یم رد 

ـه نر ـ گو ـم ، ینک تشادزا  میاه بـ ـ تفا وا یـ دزن  ار  دوخ  عاتم  هک  یـسک  زا  ریغ  هب  میناوتیمن  اـم  تفگ : درک و  در  ار  ناردارب  داهنـشیپ  فسوی 
! دش میهاو  ـر خـ گمتس

ناوراک تشگزاب  رصم و  رد  رتگرزب  ردارب  ندنام 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 334)
ار ناشیا  زا  یکی  هک  نیا  هب  یتح  دنک ، دازآ  ار  وا  درادرب و  ناشردارب  زا  تسد  رـصم  زیزع  هکنیا  زا  دندش  سویأم  فسوی  ناردارب  نوچ 

ردـپ دزن  ایآ  مینکب ! هچ  هک  دـنتخادرپ ، اوجن  هب  دـنتفر و  تولخ  يرانک  هب  تیعمج  نایم  زا  دزاس ، اهر  ار  وا  دـنک و  تشادزاب  وا  ياـج  هب 
نامند چـه ـ نا زا مـ مینامب ؟ اج  نیمه  نآ کـه  ا  ــ و ی مینادرگزاب ! شیوس  هب  ار  شدنزرف  هک  هتفرگ  ام  زا  یئادخ  قاثیم  هک  نیا  اب  میدرگزاب 

! ؟ مینک هچ  دو ؟ ــ شیم ـد  یا ياهد عـ ـ ئا فـ
ت : ـــ فگ داد و  رار  ـــ ب ق ــ طا ـــ خم ار  ه  ـــ یقب نا  ــ شیا ر  ــ تگرز ــــ ب

تفر  ـا گـ مش زا  ـی  ئاد يد خـ ــ هع نا  ـ ترد ه پـ ــ ـد ک ینادیمن ـر  گم - 
د ، ــــــ یدر ــــ گنر ـــ ر ب ــــــ فس زا  شد  ــــ نزر ــــ نود ف ــــ ه ب ـــــــ ک

د ؟ ــ یدر ــ گر ـــ د و ب ــ یراذ ــ گب ار  وا  د  ــ نزر ــ ـد ف یناو ـ تی ـه مـ نو ــ گچ
دیدرک ؟ فسوی  رما  رد  يریصقت  زین  هعقاو  نیا  زا  لبق  هک  دینادیم 

(335  ) ناوراک تشگزاب  رصم و  رد  رتگرزب  ردارب  ندنام 
د و ــ ید ــ نکفا ها  ــ رد چ ار  وا  ها  ــ نآ گ دینادرگرب ، وا  هب  ملاس  حیحـص و  دینک و  يرادهگن  تظفاحم و  ار  وا  هک  دیدرک  دهع  ناتردـپ  اب  و 

تسا ؟ هد  ـ یرد ار  وا  گر  دیتفگ کـه گـ دیدرب و  ردپ  يارب  ار  وا  گرم  ربخ  دیتخورف و  شنایناورا  ــ هب ک س  ــ پس
ه ــ تفر ــ ن گ ــ زا م ه  ــ يد ک ــ هع زا  د و  ــ نک ن  ــ ـشور ارم  فیلکت  مردـپ  ات  مروخیمن  ناکت  نیمزرـس  نیا  زا  نم  تسا ، نینچ  هک  لاـح  هن !

دیامن ! ـر  ظن فر  ــ ص
 ! دنک مکح  ادخ  ات  منامیم  رد  ــ قنآ ه  ــ کنآ ای  و 
ت ! ــــ سا نا  ــ گد ــ ننک م  ـــ کح ـن  یر ــ تهب وا  ه  ـــ ک

صال ــ ز خ ــ یز ــ ت ع ــ ـسد زا  ار  مردار  لاح یـا بـ دـهد ، متاـجنيراچانو  هصمخمنیا  زاهلیـسو  نادـب  هک  دراذـگبمیاپشیپ  یهاردـیابادخ 
دنک ،
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دسریمن ، نم  ل  ــ قع هب  ير کـه  ـ گید هار  زا  ا  ــ و ی
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 336)

د ، ـــ نا ــ سر ار بـ ـــــ گر م ه مـ ــ ن ک ـــ یا ه  ــ ا ب ــ و ی
ر ! ــ گید هار  ر  ـــ و یـا ه

د و ـــ یدر ـ گر ــ رد ب ـــ دز پ ـــ ا ن ـــ مـــش مناــمب و  اـــج  نــیا  رد  هــکت  ـ ـــسا ـن  یا ـم  یأر ـت مـن  ـــسا هداد  ـم نـ تا ـ جن اد  ه خـ ــ مادا ک ـا مـ ما
د : ـــــ یئو ـــ گب

در ، ــــــــــ يدزد ک تر  ـــــــــ سپ رد !  ـــــــ يا پ
 ! م ــ یتسنادیمن نو  ـــ نکا ا تـ ـــ دوب و م قرا  ــ وا س

م ، ـــ یداد ــ تدا ن ـــ هش م  ــ یتسنادی ــ ه م ـــ چنآ ه  ــ ز ب ــ ـت ج قر ـــ ر س ـــ فیک رد  ا  ــــ م
رد میتشادیم  یعالطا  نینچ  رگا  هنرگو  دوشیم ، ریگتسد  يدوز  هب  تسا و  هدـیدزد  ار  زیز  ــ هنا ع ــ میپ وا  هک  میتشادـن  یعالطا  چـیه  و 

: دیئوگب رد  ــ هب پ م ؟! ــ یدر ـ بی ـ من وا  ـی بـه  نا ــ مگ ن  ــ ینچ نو  ــ چ ـم ، یدادی ـ من ـی  تدا ـ هش تقرس  رفیک  هلئسم  هب  دوخ  تداهش 
(337  ) ناوراک تشگزاب  رصم و  رد  رتگرزب  ردارب  ندنام 

یکـش نیرتمک  اـت  دـسرپب  دـندوب  رظاـن  زیزع  دزن  ار  اـم  راـک  نا  ــ یر ــ ا ج ــ د و ی ــ ندو ــ ا ب ــ ا م ــ ر ب ــ فـس ن  ــ یا رد  ه  ــ ینا ک ــ ـسک ه  ــ مه زا   ـ
ـه جیتن رد  ـد و  ـش تقرـس  بکترم  وا  هک  تسا  نیمه  عقاو  نیع  میاهدرکن و  یهاـتوک  چـیه  دوخ  ردارب  رما  رد  اـم  هک  دـنامن  یقاـب  شیارب 

(1 ! ) د ــ یدر ـت گـ شادزا بـ

! فسوی نتفای  يارب  دیما  ندش  هدنز 

( فسوی ات 87 /   83 ....« ) ـٌل یمَج ـٌر  ْبَصَف ار  ـ ْمَا ـْم  ُکُسُْفنَا ـْم  َُکل َْتلَّو  َْلب َسـ َلاق  »
 . 66 22 ص :  ناز ج :  ــــــــــــ یملا - 1

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 338)
تشادزا ار بـ نیماینب "  " دوخ ینت  ردارب  فسوی  هک  دنکیم  لقن  ار  مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یگدنز  خیرات  زا  تمسق  نآ  قوف  تایآ 

: دـنتفگ مالـسلاهیلع  بوقعی  هب  ار  ارجاـم  دنتـشگرب و  بوـقعی  دزن  هب  رتگرزب  رـسپ  وا و  نود  ـه بـ لفا ـت و قـ ـشاد ـه  گن دو  دز خـ در و نـ کـ
هدرک سرفت  دوخ  يدادادخ  یهلا و  تسارف  اب  هکلب  درک ، بیذـکت  ار  ناشناتـساد  هن  درک و  تمالم  ار  اهنآ  هن  راب ، نیا  بوقعی  ترـضح 
ردارب ندـش  تشادزاب  نایرج  اریز  دوب ! روط  نیمه  مه  اعقاو  تسا . هدوب  اهنآ  یناسفن  تالیوست  زا  یـشان  ًـالامجا  تاـنایرج  نیا  هک  دوب 

تسو ! ـ یپ عوقو  هب  ناردارب  یناسفن  تالیوست  زا  نآ هـم  هک  ـف شـد ، سو دو یـ نا خـ ـ یر زا جـ یشان  فسوی 
شردار ــ وا و ب ن  ــ تـشگنر ه بـ ــ کلب داد  ــ تبـسن ن نا  ــ نآ تـال  ـ یو ــ ــست هـب  یئا  ــ هنت ه  ــ ار ب ن  ــ یما ــ ینب ن  ــ تــشگنر ــ مالــسلاهیلع ب بو  ــ قعی

ت : ــــ فگ در و  ــ ر ک ـــ کذ ار  ود  ر  ــ ف ه ــ سو ــ ی
(339 ! ) فسوی نتفای  يارب  دیما  ندش  هدنز 

( فسوی  / 83 !« ) دنادرگ زاب  نم  هب  ار  نا  ــ شیا ه  ــ مه د  ــ نواد ــ ه خ ــ ت ک ــ سا د  ــ یما »
دوخ زا  نادنزرف  یناسفن  تال  ـ یو ـ ـست ـر  بار رد بـ وا  هک  تسا  یلیمج  ربص  نآ  رب  ینبم  شايراودیما  راهظا  نیا  هک  دـیآیمرب  هیآ  قایـس  زا 

داد . ناشن 
د : ــ نکی نا مـ ــ یب نینچ  میر  نآر کـ ار قـ بو  ـ قعی را  ـ تفگ

 ! ت ـــ سین ن  ــــ ینچ ت :  ــــــ فگ »
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( نازیملا

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 129ناهفصا   هحفص 102 

http://www.ghaemiyeh.com


 ! دومناو وکین  امش  هب  ار  گرزب  يراک  ناتياهریمض  هکلب 
درآ ! زاب  نم  هب  ار  همه  ادخ  دیاش  دیاب ! وکین  يربص  کنیا 

ـت . سا م  ـــ یکح يا  ـــ ناد وا  ه  ــــ ک
تفگ : دینادرگرب و  نانآ  زا  يور  و 

 ! ف ـــ سو ــــ زا ی غ  ــــــ یرد يا   ـ
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 340)

تشگ و  دیپس  مغ  زا  شناگد  ـ ید و 
( فسوی 83 و 84 /  !« ) ت ـــ شاد هد  ـــ نکآ م  ـــــ زا غ لد 

تسا . هد  ــ نز زو  ــ نه ف  ــ سو ــ وا ی ر  ــ ظن ه  ــ دراد و ب ار  ف  ــ سو ند یـ ــ ید يوزرآ  ه  ــ ـد ک هدی نا مـ ـ شن بو  ــ قعی
ربص ! هرمث  هب  تبسن  تسوا  دیما  يراودیما ، راهظا  نیا 

رطاـخ هب  تفرگ ، نم  زا  ارم  نادـنزرف  زا  اـت  ود  هک  هعقاو  نیا  داـتفا و  قاـفتا  ًـالبق  هک  فـسوی  هعقاو  دـیوگب : تسا  هتـساوخ  تقیقح  رد  و 
ار دوـخ  تـمعن  درواـیب و  مـیارب  ار  منادـنزرف  هـمه  ناـبرهم  دـنوادخ  مرادیم  دــیما  مـنکیم ، ربـص  مرجـال  دوـب ، امــش  سفن  تـالیوست 

 ! د ــ نک ما  ـــ مت بو  ـــ قعی لآ  هداد بـر  هد  ـ عو ـه  کنا ـ نچم هـ
(341 ! ) فسوی نتفای  يارب  دیما  ندش  هدنز 

تمکح ياـضتقم  رب  ار  روما  تسا و  میکح  دوـخ  راـک  رد  دـنک و  ماـمت  وا  رب  ار  دوـخ  تمعن  دـنیزگرب و  ار  یـسک  هچ  دـنادیم  وا  يرآ 
عزف عزج و  هب  دوش و  برطـضم  اهتنحم  ایالب و  اب  دروخرب  عقاوم  رد  یمدآ  هک  دراد  ینعم  هچ  رگید  نیاربانب  دـنکیم ، ریدـقت  شاهغلاـب 

ددر !؟ ــ سو گ ــ یأ اد مـ ــ تمحر خ حور و  زا  ا  ــ د و ی ـــ یآرد
درک رکذ  درکیم ، لقن  ار  دوخ  يایؤر  فسوی  هک  یتقو  رد  تسخن  زور  رد  بوقعی  هک  تسا  یمـسا  ود  ناـمه   " میکح میلع و   " مسا ود 
ناـبز هب  دـنداتفا ، هد  ــ جـس هب  شربارب  رد  ی  ــ گمه د و  ــ ینا ــ ـشن تنطلـس  تخت  رب  ار  رداـم  ردـپ و  هک  یعقوـم  رد  فـسوی  مـه  رخآ  رد  و 

د : ـــ یو ــ گیم دروآیم و 
 ! نا ـــــ رد ج ــــ پ »- 

ـت »! سا يا مـن  ــ یؤر ل  ـــ یوأ ـــ ن ت ــ یا
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 342)

دیوگیم : هک  اج  نآ  ات 
( فسوی  / 83  !« ) ُمیکَْحلا ُمیلَْعلا  َوُه  َو  »

بوقعی مغ  ینوزفا  تبیصم و  رارکت 

هدر ـل کـ یو ـ ـست ا  ــ مـش ار بـر  ر  ــ ما ا  ـــ مــش سفن  ـه  کلب ـت ، ــسین نـینچ  تـفگ -  در و  باـطخ کـ ار  ناد  ـ نزر ـن کـه فـ یا زا  ـد  عب بو  ـ قعی
ت : ــ فگ در و  ياه کـ ــ لا ــ نآ ن زا  د  ـــ عب ـت - ! سا

( فسوی  / 84 !« ) َفُسُوی یلَع  یفَسَأی  »
ورف ار  دوخ  مشخ  دـینادرگرب و  ناشیا  زا  يور  مر  ـ جال داد ، ـت  ـسد زا  ار  دو  ــ نا خ ـ گد ــ ید ـف  ـسو ــ هود ی ــ نا رد  ه  ــ نآ ک زا  ـد  عب ز  ــ ین و 

دشن . نادنزرف  ضرعتم  دروخ و 
(343  ) بوقعی مغ  ینوزفا  تبیصم و  رارکت 
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مردپ يور  هب  دـیربب و  ارم  نهاریپ  دـیوگیم ـ  يدـعب  هیآ  رد  فسوی  نوچ  دـش ، مک  شمـشچ  رون  هک  نیا  هن  دـش ، انیبان  یلک  هب  بوقعی 
دو ! ــــ ه ب ــ تفر ن  ــ یب زا  بو  ـ قعی ـم  شچ ـی  ئا ــــ نیب دوشیم کـه  مولعم  دوش ـ ! انیب  ات  دیزادنیب 

دنتفگ : دندینش ، ار  بوقعی  فرح  یتقو  شنارسپ 
ـی ! فسو دا یـ هب یـ لازیال  وت  هک  دنگوس  ادخ  هب  - 

يربیمن ، دا  زا یـ ار  وا  هرطاخ  هک  تساهلاس  و 
يرادیمنرب ، وا  زا  تسد  و 

ی ؟! ــــ نک كال  ـــ ا ه ـــ ی هدر ، ــــ ت ک ــ کال ـــ ه ه ــ فر ب ــ شم ار  دو  ــ ه خ ــ يد ک ــ تـا ح
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 344)

نیا زا  مه  دـیاش  دـناهدروآ . تقر  ردـپ  عضو  هب  دـناهدز و  ار  فرح  نیا  يزوسلد  تبحم و  رد  زا  ناشیا  هک  تسا  نیا  راـتفگ  نیا  رهاـظ 
بیذکت فسو  ر یـ ــ ما رد  ار  ا  ــ هنآ بو  ــ قعی ه  ــ ت ک ــ هج نیا  زا  اصوصخم  دـندوب و  هدـمآ  هوتـس  هب  وا  هیرگ  يرایـسب  زا  هک  هدوب  تباب 

د . ــــــ نک ـت  یا ـــ کش نا  ـــــ شیا دو  ـــ هب خ ار  دوخ  لد  درد  تساوخیم  هک  دوب  نیا  مه  وا  ف  ــ سأ ــ ه و ت ــ یر ــ ر گ ــ ها ــ دو و ظ ــ هدرک ب
داد : خ  ـــــــ سا ــــــ بو پ ــــــــ قعی

دوشیم و مامت  ینامز  كدنا  رد  مرب  تیاکش  رگا  مربیمن و  تیاکش  ماهداوناخ  منادنزرف و  امـش و  هب  ار  دوخ  نزح  ناوارف و  هودنا  نم  - 
اهنت و نم  هکلب  تسا ، نینچ  ناشهودـنا  بیاصم و  زا  تیاکـش  رد  مدرم  تداع  هکنانچمه  درک ، رارکت  دوشیمن  راب  ود  ای  کـی  زا  شیب 

هلان و  ندینش  زا  هک  مربیم  تیاکش  ناحبس  يادخ  هب  ار  منزح  هودنا و  اهنت 
(345  ) بوقعی مغ  ینوزفا  تبیصم و  رارکت 

دوشیمن ! ناوتان  هتسخ و  زگره  متیاکش 
ه ــ مراد ک غار  ــ ا س ـــ هز ــ یچ د  ــ نواد ــ زا خ ن  ـــ و م شناگدنب ! زا  نادنمزا  ــ ین رار  ــ صا تیا و  ـ کش ـد و نـه  نکیم ـه  تسخ ار  وا  تیا  ـ کـش نـه 

 ! د ـــ ینادی ــ من ا  ـــ مش
تفگ : شنایب  رخآ  رد  بوقعی  موشیمن ! دیماا  ــ شتمحر ن زا  سو و  ـ یأ ــ وا م حور  زا  ـه  جو چیه  تهج بـه  ـن  یمه و بـه 

 ! د ــ ینادی ــ من ا  ــ ه شـم ـــ م ک ــ نادی ی مـ ــ ئا ــ هز ـــ یچ اد  ـــ زا خ مـن 
نآر ترا قـ ـ بع زا  دو  ی بـ ــ ملع ه  ـــ نو ـ گچ هک  نیا  اـما  یلاـعت و  يادـخ  هب  تبـسن  بوـقعی  ملع  هب  یلاـمجا  تـسا  ياهراـشا  هـتفگ  نـیا  رد 

ـد . نک تد  ـ عا ـ سم ما  ـ قم ه  ــ يرادقم ک نامه  هب  ر  ــ گم دو ، ــ شیمن هدا  ــ فتسا
ه  ــ شناد ک ــ نزر ــ ه ف ــ د ب ــ هدی ــ رو م ــ تسد بو  ــ قعی ما  ــ جنار ـــ س

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 346)
ناد مـن ! ــ نزر ـــ يا ف - 

د ! ـــ یور بـ
! دینک وجوتسج  هد  ریگتسد شـ رصم  رد  هک  شردارب  فسوی و  زا  و 

 ! ـد یبا ـ یب ار  نا  ــ شیا د  ــ یا ــ ش
 ! دیوشن دیمون  درادیم ، ینازرا  تدش  زا  دعب  دنوادخ  هک  یجرف  زا  و 

، دنرادن نامیاانعم  نیاهب  دنرفاک و  هک  یمدرمرگمدوشیمن  سویأمادخ  تمحرزاهچ 
(1 ! ) د ـــ نک ل  ـــ یاز ار  ی  ـــ مغ ر  ــ ت کـه ه ــ سا ـ ناو د تـ ـــ نواد ـــ ه خ ـــ ک

رصم هب  فسوی  ناردارب  موس  رفس 
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 . 66 22 ص :  ناز ج :  ـــ یملا - 1
(347  ) رصم هب  فسوی  ناردارب  موس  رفس 

....« َو ُّر  ـــ ُّضلا اَن  ــ ـَل ْهَا َو  ان  ــ َّسَم ـُز  یز ـ َْعلا اَهُّیَای  او  ــ ُلا ِه قـ ــ ْیَلَع او  ــ ُلَخَد اّمَلَف  »
( فسوی ات 92 /   89)

تردق هکیرا  رب  هک  یفـسوی  اب  ار  هتـشگرب  تخب  ناردارب  دروخرب  هنحـص  دـیجم  نآرق  دنتـشگرب . رـصم  هب  موس  راب  يارب  فسوی  ناردارب 
. تسا هدرک  میسرت  نینچ  هدز ، هیکت 

 ! ز ـــ یز ـــ يا ع نا  ــــ ه  ـ
 ! ـت سا هدروآرد  يا  ــ زا پ يراد  ــ ر و ن ــ قف ار ، ناد مـا  ـ نا ا و خـ ــ م

ـم ، یاهد ـ مآ دز تـو  ــ کنیا ن
 « ٍۀ ـــ یجْز ــــ ُم ٍۀ  ــ َعض ـ ِِبب ، » كد ـ نا یتعا  ـ ضب بـا 

تسین ، میراد ، جایتحا  هقوذآ  زا  هچنآ  هب  یفاو  هک 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 348)

 ! ـت سا ــ ی م ــ ئا ــ ناو ــ ه ت ــ جرد ـت  یا ــ هن تا ، ــ جز ـت مـ عا ـ ضب ـن  یا ت ، ــ سه ه  ــ يز ک ــ یچ
ـن ، کن ها  ــ گن ا  ــ ـی م ئا ـ ناو ــ ـی ت مک ه  ــ و ب ــ پـس ت

! راذگن مک  تسام  تجاح  درو  ياهقوذآ کـه مـ زا  و 
ن ! ـــ قد ک ـــ صت ا  ــ ر م ــ ب

( فسوی  / 88 !« ) دنکیم اطع  ریخ  يازج  نا  ـ گد ـ ننک قدصت  هب  ادخ 
يار ياهلیسو بـ ـچ  یه ـر  ها ــ بسحر ظ ـد کـه بـ نتشاد شهاوخ  ات  ود  رفس  نیا  رد  فسوی  ناردارب  دوشیم ، هدافتسا  قایـس  زا  هک  يروط  هب 

 ! دیسریمن رظن  هب  اهنآ  ندروآر  بـ
یفاک  هقوذآ  ماعط و  دندوب  هدروآ  هک  یکدنا  تعاضب  اب  دنتساوخیم  هک  نیا  یکی 

(349  ) رصم هب  فسوی  ناردارب  موس  رفس 
هب يدزد  غورد و  هقباس  رصم  زیزع  دزن  هک  نیا  اب  دنر . ـ بب نا  ـ عنک رد  دو  تیعمجر خـ هداونا پـ تر خـ ـ سع یگنـسرگ و  عفر  يارب  دنریگب و 

مارتحا ار  ناشیا  لوا  رفس  دننام  مه  زاب  زیزع  هک  دنتـشادن  دیما  چیه  دوب ، هدنامن  ناشیا  هب  یئوربآ  ههجو و  رگید  وا  شیپ  دندوب و  هدز  مه 
دروآرب . ار  ناشتجاح  دیا و  ـ من

 ! دزاس اهر  ار  وا  درادر و  دو بـ هد بـ ــ ریگتسد ش يدزد  مرج  هب  هک  نا  ــ شردار ــ زا ب تسد  هک  دوب  نیا  ا  ــ هنآ مود  تجا  ــ ح
رارـصا و هچ  ره  دـمآرد  ناشردارب  نیجروخ  زا  یهاـش  ماـج  هک  لوا  ناـمه  رد  اریز   ، دوب یندـشن  هدروآرب  یتجاـح  ناـشرظن  رد  مه  نیا 

تهج نیمه  هب  دنک . ـت  شادزا نا بـ ـ شردار يا بـ ار بـه جـ ـا  هنآ زا  ـی  کی ـد  شن ـر  ضا ـز حـ یز ـی عـ تح تفر و  جر نـ ـد بـه خـ ندر سا کـ ـ متلا
وگتفگ  ردارب  يدازآ  هقوذآ و  صوصخ  رد  وا  اب  دنتفای و  زاب  فسوی  رابرد  هب  یتقو 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 350)
محر هب  ار  وا  لد  هک  دشاب  دندرک ، یعس  دنتسناوتیم  هک  ردق  نآ  مالک  تقر  رد  دنداد و  رارق  عوضخ  للذت و  فقوم  رد  ار  دوخ  دندرک ،

تعاضب و یمک  سپـس  دـندروآ و  شدای  هب  ار  دوخ  هداوناـخ  یگنـسرگ  یلاحدـب و  تسخن  اذـل  دـننک ، کـیرحت  ار  شفطاوع  دـنروآ و 
تبسن هک  دندرک  تساوخرد  اهنت  دنتفگن و  يزیچ  تحارص  هب  ناشردارب  يدازآ  هب  تبـسن  اما  دنتخاس و  ناشنرطاخ  ار  دوخ  یلام  هیامرس 
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، دوب لا  ــ ماعط م هک  روط  نامه  دنهدیم و  قدصت  ار  لام  دوشیم ، ماجنا  لام  هب  قدصت  اریز  دوب ، یفاک  نیمه  و  دنک ... قدصت  ناشیا  هب 
. دو ـز بـ یز کلم عـ رهاظلایلع  نو  چـ دو ، لام بـ هب  قدصت  زین  ناشردارب  يدازآ 

رد نیا  دهدیم و  شاداپ  ناگدننک  قد  ـ صت ـد بـه  نواد یتسرد کـه خـ هب  دنتفگ : ـر  خآ رد  وا  کیر  ـ حت رو  ـ ظنم ـا بـه  هنیا ـه  مه هوال بـر  عـ
 ! اعد مه  دوب و  کیرحت  مه  تقیقح 

(351  ) رصم هب  فسوی  ناردارب  موس  رفس 
ـت ! سا تالاؤ  نیر سـ ـ تراو ـ گا نیر و نـ ـ تراو ـ شد زا  لاؤ  هوحن سـ نیا 

زیزع ربارب  رد  هک  دنتـسه  یتیعمج  دو  ــ د و خ ــ ننکیم ماحرتسا  هقباس ، ءوس  اب  قاقحتـسا و  نتـشادن  اب  هک  تسا  یناسک  فقوم  مه  فقوم 
. دناهدیشک صـف 

ر ــ طا ــ هب خ ار  بو  ــ قعی ناد  ــ نزر ـر فـ یا ــ ـس د و  ــ نک د  ــ نلب ار  شردار  ــ ف و ب ــ ـسو ــ دوب ی هداد  هک  ياهدـعو  یهلا و  هملک  هک  دوب  اج  نیا 
 ! ما شـد ــ مت دنک ، راو  ــ ناشم خ ــ لظ

داد : خ  ــ سا ــ گ پ ــ نرد نود  ـــ ـف ب سو ـــ ی
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 352)

( فسوی  / 89 ( »؟! د ـــ یاهدر شردار چـه کـ فسو و بـ تسه کـه بـا یـ نا  ـ تدا چیه یـ »
 ! درک یفرعم  ار  دوخ  ترابع  نیا  اب  فسوی 

دادیم و ربخ  دوخ  هاگیاج  زا  ار  ناردارب  ردـپ و  ماغیپ  ای  همان  هلیـسو  هب  نیا  زا  رتولج  یلیخ  دوب  نکمم  دوبن  یهلا  هدـعو  نآ  رطاخ  هب  رگا 
يادـخ نوچ  درکن ، ار  يراک  نینچ  دوبن ، مه  یمک  تدـم  هک  تدـم ، نیا  همه  رد  نکلو  ـم ، تـسه رـصم  رد  نم  هک  دـیناسریم  ناشیا  هب 

وا دهد و  رارق  تنکـسم  ـت و  لذ فقو  رد مـ شردارب  فسوی و  ربارب  رد  ار  دو  ـ ـسح ناردار  دو کـه بـ ـه بـ تـساو ار خـ يزور  ـن  ینچ نا  ـ حبس
دناشنب . تزع  ـه  کیرا تنطلس و  ریرس  رب  ناشیا  ربارب  رد  ار 

ار  راکاطخ  مرجم و  درف  کی  ًالومعم  هک  تخاس  بطاخم  یباطخ  هب  ار  ناردارب  فسوی 
(353  ) رصم هب  فسوی  ناردارب  موس  رفس 

و یـا ـت ؟ ـسه تدا  ـچ یـ یه و یـا  ـی ؟ نادی چیه مـ دنیوگیم ، تسا ، هدرک  هچ  بطاخم  دننادیم  هک  نیا  اب  دـننکیم و  باطخ  نحل  نآ  اب 
ـا. هنیا لا  ـ ثما و  ياهدر ؟ را کـ ـی چـه کـ مهفیم

نیقلت وا  هب  دـهد و  دای  بطاخم  هب  يرذـع  هار  نآ  هلیـسو  هب  هک  دروآ  ياهلمج  باطخ ، نیا  لاـبند  مالـسلاهیلع  فسوی  تسه ، هک  يزیچ 
ـت : فگ هک  دو  ن بـ ــ یا نآ  دو و  رذ شـ ـ عتم يرذع  هچ  هب  دیوگب و  هچ  شباوج  رد  هک  دنک 

ـد »! یدو ـل بـ ها ـا جـ مش ه  ــ ـی ک تقو »
دـشاب هتـساوخ  هک  نیا  نودب  تسا ، ناشیا  تشز  لامعا  يروآدای  اهنت  دیدرک " ؟ هچ  شردارب  فسوی و  رب  هک  دـینادیم   " هلمج نیاربانب 

دزا . ناشنر سـ ـ طا خـ هدر ، ــ شردار ک ــ وا و ب اد بـه  ــ ه خ ــ ار ک ینا  ــ سحا تنم و  ات  دشاب ، هدرک  ياهذخاؤم  ای  خیبوت 
 ! دز رس  فسوی  زا  هک  تسا  یبیجع  ياهيدرمناوج  توتف و  زا  نیا  و 

مالسلاهیلع فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 354)

؟ دندیسر مه  هب  ناردارب  هنوگچ 

ـی ؟ فسو ـــ و ی ـــــ ر ت ـــ گم د : ـــ نتفگ »
 ! م ـــــ فسو ــــــ ن ی ـــــ م ت : ــــــ فگ
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ت . ـــــ سا ن  ــــــ ردار م ــــــ ن ب ــ یا و 
 ! دا ــــ هن ت  ـــ نم ا  ـــــ ه م ــــ اد ب ــــ خ

دشا ، رو بـ ـ بص دز و  ـ یهرپب کـه هـر کـه 
ف) ــ سو ــ ی  / 90 !« ) د ـــ نکیمن ها  ــ بت ار  نارا  ــ کو ــ کین شادا  ـــ اد پ ـــ خ

شناردارب  فسوی و  ندیسر  مه  هب  مسارم  زا  دیجم  نآرق  هک  تسا  ياهنحص  نیا 
(355 ( ؟ دندیسر مه  هب  ناردارب  هنوگچ 

دوشیم . لدب  در و  اهنآ  ـن  یب هک  تسا  یتارابع  نآ  هتکن  نیرتا  ـ بیز تسا و  هدر  ـم کـ یسرت
داهن . تنم  نم  رب  دومرفن  داهن و  تنم  ام  رب  دنوادخ  دومر : فسوی فـ

. میتفرگ رارق  امش  دسح  دروم  هک  میدوب  يردارب  نت  ود  نامه  ام  هک  دنامهفب  مه  دنامهفب و  ناشیا  هب  ار  يادخ  تنم  مه  تساوخ  فسوی 
تفگ : دومن و  نایب  دیدرگ ، نآ  بجوم  رهاظ  بسح  رب  هک  ار  یهلا  تنم  نیا  ببس  هاگ  نآ 

ـد ، یا ـ من ـر  بص ـد و  نک يراکزیهر  سک پـ «هـر 
دزاسیمن »! عیاض  ار  ناراکوکین  شاداپ  اد  خـ

يراکوکین و هک  داد  ناشن  شناردارب  هب  مه  درک و  نایب  ناشدوخ  هب  تبـسن  ار  ادـخ  تنم  ناسحا و  لیلد  مه  ترابع  نیا  راهظا  اب  فسوی 
درک . توعد  نا  ـ سحا يو  ار بـه سـ ـا  هنآ ـه  لیسو نیدب  تسا و  زاسراک  ردق  هچ  ناسحا 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 356)
نا ـ ـشیا ار بـر  فسوی  دـنواد  دـندر کـه خـ فار کـ ـ تعا نمـض  رد  دـندومن و  دوخ  يرا  ــ کا ــ طخ هب  فار  ــ تعا ه  ــ لحر ــ ن م ــ یا رد  ناردار  ــ ب

د: ـــ نتفگ ت . ـــ سا هد  ـ یشخب ير  ـ تر بـ
( فسوی  / 91 !« ) میاهدوب راکاطخ  ام  هداد و  يرتر  ار بـر مـا بـ اد تـو  اد کـه خـ «بـه خـ

تفگ : فسوی 
ـت  سین ـا  مش ر  ـــ یتمال ب زور مـ ــ ما »... 
دزر ، ـــــ ما ـــــ یب ار  ا  ــــــ مش اد  ــــــــ خ

( فسوی  / 92 !« ) تسا رتمیحر  نامیحر  همه  زا  وا  هک 
کی ار  امـش  ناهانگ  نم  ینعی  تسین ! امـش  رب  یتمالم  بیرثت و  زورما  دومرف : درک و  زورما "  " دیق هب  دیقم  ار  ندرکن  تمالم  فسوی  رگا 

یتیعقوم  نینچ  رد  هچ  دناسرب ، ماقتنا  زا  ار  وا  وفع  تشذگ و  تمظع  هک  دوب  نیا  شروظنم  دیدرک ؟ اههچ  امش  هک  مرامشیمن  کی 
(357 ( ؟ دندیسر مه  هب  ناردارب  هنوگچ 

رد ناردارب  تسا و  شهار  ــ مه م  ــ ی ه ــ نت ردارب  دـناهداد و  وا  هب  ار  ثیداـحا  هب  ملع  تمکح و  توـبن و  ماـقم  تسا و  رـصم  زیزع  وا  هـک 
رد هک  ناشیا  راتفگ  مغریلع  ناحبـس  دنوادخ  هک  دنیوگیم  دننکیم و  فار  ــ تعا دوخ  يراکاطخ  هب  دناهداتـسیا و  شربارب  رد  تلذ  لامک 

دندوب : هتفگ  ف  ــ سو ـی یـ کدو ــ ما ک ــ یا
میتسه ؟ ـا  ناو یهورگ تـ نیا کـه مـا  بـا  ـد ، نرتبوبحم ام  زا  ردپ  دزن  شردارب  فسوی و  ارچ   ـ

تسا . هداد  يرترب  نانآ  رب  ار  وا  تسا -  راکشآ  یهارمگ  رد  ام  ردپ  اعطق  و 
ـا هنآ نا  ـ ها ـ نگ تساو تـا  اد خـ زا خـ ندر و  اعد کـ هب  درک  عورش  ناشیا  زا  تشذگ  وفع و  ناردارب و  يرادلد  زا  دعب  مالسلاهیلع  فسوی 

ـت : فگ ـن  ینچ دزر و  ـ ما ـ یب ار 
 ! دزر ـ ما ـ یب ار  ا  ــ مش اد  ـــ «خ
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تسا »! نیمحار  ـ لام ـ حرا وا  و 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 358)

دندوبن رضاح  رصم  رد  هظحل  نآ  رد  ناردارب  همه  هک  دنچ  ره  دندرک ، ملظ  ار  يو  هک  ناردارب  همه  يارب  تسا  فسوی  رافغتسا  اعد و  نیا 
رد هک  دـندوب  اهنآ  مه  دـندوب ، هدـنام  ردـپ  دزن  ناعنک  رد  هک  دـنکیم  لقن  ناردارب  یـضعب  لوق  زا  هک  مه  يدـعب  هیآ  زا  هکناـنچمه  و 
نا ـ مه رد  زو  ــ نه اد کـه تـو  بـه خـ ـد ـ : نتفگ اــهنآ  و  مونــشیم ـ!  ار  فـسو  يو یـ بـ ـد ، ینکن ـم  تمــال ـر مـ گا ـت ـ : فگ رد کـه  باو پـ ــ ج

ی ! ــ تسه ی  ــ قا تای بـ ـ مید یهار قـ ــ مگ
رد دز پـ ناشرگید نـ ـر  فن ـد  نچ دنتشاد و  رو  ـ ضح فسو  ربارب یـ رد  فسوی  ناردار  زا بـ ير  ـ فن ـد  نچ دو کـه  ـ شی هدا مـ ـ فتسا ترا  ـ بع نیا  زا 

(1 . ) دندوب هدنام 
 . 86 22 ص :  ناز ج :  ـ یملا - 1

(359 ( ؟ دندیسر مه  هب  ناردارب  هنوگچ 

فسو نهار یـ ـ یپ يو  بـ

اریَصب ».... ِتْأَی  یبَا  ـِه  ْجَو ـی  لَع ُهو  ـ ُْقلَا اذه َفـ یصیمَِقب  اُوبَهِْذا  »
دوش ، انیب  هک  دیزادنیب ، مردپ  تروص  ـد و بـه  یربب ار  نهاریپ مـ نیا  »
( فسوی ات 102 /   93 !« ) دیروآ نم  شیپ  ـی  گمه ار  دوخ  ناسک  و 

دننکفا ردپ  يور  هب  دنربب و  رد  ــ لز پ ــ نم ه  ــ ار ب شنهاریپ  ات  دنکیم  راداو  ار  ناردارب  وا  دریذپیم ، همتاخ  فسوی  ناتـساد  تایآ ، نیا  رد 
دندرک ، نینچ  زین  ناشیا  دنروایب . ر  ــ صم ه  ــ شناد ب ــ نا ه خـ ــ مه اب  ـه ، تفا دوبهب یـ شناگدید  هک  یلاح  رد  ار  وا  و 

ناد  ـ نا ـه خـ مه ـد و  مآ ل  ــ یا ــ ردا ن ــ رد و م ــ راد پ ــ ید فسو بـه  ـر یـ خآ رد  و 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 360)

د ! ــ ند ل شـ ــ قتنم ر  ــ صم بـه  ـل ) یئارساینب  ) ا ــ بو ی ــ قعی
داتفا ، هار  هب  رصم  زا  ناوراک  هک  نیمه  «و 

ت : ــــــــ فگ نا  ــ عنک رد  نا  ــــ شرد ــــ پ
( فسوی  / 94 !« ) مونشیم ار  فسوی  يوب  نم  دیرامشن ، مهیفس  رگا   ـ

دو و نا بـ ـ تساد ـن  یا رد  هرو و  ـ ـس نیا  رد  ـی کـه  با ـ بـسا ریاس  دننام  دومرف و  راهظا  فسوی  قح  رد  دنوادخ  هک  ياهقباسیب  تیانع  نیرخآ 
دوب ! نهاریپ  نیا  يار  ـ جا مـ داد ، شنا  ــ یر ــ ج ت ،  ــ فا ــ ییم نا  ــ یر ــ اعبط ج ـی کـه  تهج فال  بـر خـ

نیمه و  تسا ! هدرم  فسوی  دنتفگ -  غورد  هب  دندروآ و  ردپ  يارب  ار  شدولآنوخ  نهاریپ  دـنتخادنا ، هاچ  هب  ار  يو  هک  زور  نآ  ناردارب 
هب  زاب  میکح  نابرهم و  دنوادخ  دش ، رجنم  وا  یئانیبان  هب  ماجنارس  تشگ و  بوقعی  هیرگ  هودنا و  ثعاب  هک  دوب  دولآ  نوخ  نهاریپ 

(361  ) فسوی نهاریپ  يوب 
درک ! ـن  شور داد و  ا  ـــ فش ار  وا  نا  ـــ مشچ ـن  هار ـ یپ ن  ــ یمه ه  ــ لیسو

فسو را یـ یقر کـ تفر و تـ ـ شیپ ثعاب  ار  هلیـسو  نیمه  لاعتم  دنوادخ  دنک ، لیلذ  ار  فسوی  تساوخ  ياهلیـسو  ره  هب  لسوت  اب  یـسک  ره 
داد . رارق 

نتفای هار  ثعاب  ار  رما  نیمه  مویق  یح و  دنوادخ  دنتخورف . دـنتخادنا و  هاچ  رد  دـنزادنیب و  تبرغ  راید  هب  ار  وا  دنتـساوخ  شناردارب  لوا ،
فص عر  ــ ـضت سا و  ــ متلا ه  ــ وا ب ل  ــ با ــ قم رد  شناردارب  داد و  هیکت  تنطلـس  تزع و  هکیرا  رب  هک  رخآ  ات  درک و  رـصم  زیزع  رابرد  هب  وا 
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دندیشک .
وا ـی  نمادكا تر پـ ـ هـش زور  ثعا بـ ـر بـ ما نی  ـ مه دنکفا ، شنادنز  هب  دناوخ و  یتفع  یب  يوس  هب  ار  وا  دـش و  شقـشاع  رـصم  هکلم  مود ،

ـت ! شاذ تنطلس پـا گـ هب  نادنز  زا  شـد و 
ـی  لو ـد ، ننک راد  ـ قم ار بـی  وا  د تـا  ــ نداد م  ـــ ت ه ـــ سد ت بـه  ـــ سد با  ـ بسا ه  ــــ مه

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 362)
بلا دو غـ را خـ ــ رب ک اد  ت و خـ ـــ فا ـ ییم نا  ـ یر نآ جـ يو  ـ ـس یعیبـط بـه  با  ـ بـسا دو کـه  ـــ يز ب ـ یچ نآ  ـر  یغ اد  ـت خـ یــشم تـساو و  خـ

! تسا

! دیسر بوقعی  ماشم  هب  فسوی  رطع 

ناورا جور کـ ضحم خـ ـد کـه بـه  یا ـ مر ـ فیم ـل  قن ـن  ینچ ار  راو  ـ گرز ـر بـ ــسپ رد و  نـیا پـ یگدـنز  خـیرات  زا  تمــسق  نـیا  دــیجم  نآرق 
ـت : فگ ـد  ندو وا بـ دزن  هک  ینا  ــ سک هب  نا  ـ عنک رد  بوقعی  ـر ، صم زا  ـن  هار ـ یپ ـل  ما حـ

 ! مونشیم ار  ـف  سو يو یـ ـه بـ نیآ ره  نم  - 
منکیم ، ساسحا  ار  وا  يوب  نم  دیهدن  تبسن  يأر  فعض  هب  ارم  رگا 

ـت ، سا هد  ــــ ـک ش یدز ـــ وا ن راد  ـــ ید ه  ـــ م ک ــــ نیبی ن مـ ـــ ینچ و 
(363 ! ) دیسر بوقعی  ماشم  هب  فسوی  رطع 

ـم  با ــ یی ن مـ ــ ه م ــ نآ چ ه  ــ دراد ب ـد جـا  ینکن ه  ــ ئطخت ار  ـر مـ گا و 
د ، ـــــ ـی شا ـــ ه ب ـــ تشاد دا  ـــ قتعا نا و  ــ عذا

دیرامشب  فرخ  ارم  هک  مهدیم  لامتحا  نکل 
 ! د ـــــ ینکن ا  ـــــ نتعا ماه  ـــــ تفگ ه  ــــــ و ب

دوب ). هار  زور  هن  رصع  نآ  رد  ناعنک  رصم و  نیب  هلصاف  هک  هدمآ  یمالسا  تایاور  رد  )
: دنتفگ ردپ  باوج  رد  دندوب ، رضاح  وا  دزن  تعاس  نآ  رد  هک  بوقعی  نادنزرف  زا  یضعب 

یتسه ! تایمیدق  یهارمگ  رد  زونه  وت   ـ
هئاسا هچ  رخآ  هب  ات  ناتساد  زاغآ  نامه  زا  دناهتشاد . ياهرهب  یتشز  زا  ردق  هچ  ناتـساد  نیا  رد  بوقعی  نادنزرف  هک  دناسریم  ترابع  نیا 
دایز  قشع  یهارمگ  زا  ناشدوصقم  رگا  یتح  !" تسا راکشآ  یهارمگ  رد  ام  ردپ   " هک دنتفگ  لوا  نامه  رد  دندرک ؟ ردپ  هب  اهبدا 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 364)
دراد . تسود بـ ـف  یعض فسو  ــ زا ی ـر  تشیب ار  اهنآ  دیاب  ردپ  دنتسه  يوق  اهنآ  نوچ  هک  دندرکیم  رکف  اهنآ  دوب . فسوی  هب  بوقعی 

ناشردپ اما  درک ، دنهاوخ  عافد  بوقعی  زا  اهنآ  هک  دندوب  دقتعم  رطخ  عقوم  هب  دنتـسنادیم ، بوقعی  یگدنز  هناخ و  ریدـم  ار  دوخ  اهنآ 
ـی کی مه  یتقو  تسا و  هداد  حیجرت  اهنآ  هب  دنتشادن  وا  یگدنز  رد  يرثا  چیه  هک  ار  لاسدرخ  هچب  ات  ود  هدش و  فرحنم  تمکح  هار  زا 

دوشیم . هدیمخ  شتشپ  دوشیم و  روک  شمشچ  ود  ره  هک  دزادنایم  هار  هیرگ  عزج و  ردق  نآ  دنیبیم  دیدپان  ار  ردار  ود بـ نآ  زا 
ـی قطنمی ی و بـ ــ گقیلـس نا کـج  ـ ـشدو حال خـ ـ طـصا ـن بـه  یا وا  ـی  هار ــ مگ زا  بو  ـ قعی نار  ـ ـسپ دار  ــ ـم م یتفگ ـًال  بق يرو کـه  ـه بـه طـ تبلا

ی ! ــ نید ـی  هار ــ مگ ه  ــ دو ن وا بـ را  ـ تفر
د ، ــــ ما ــــ یب نا  ــ سرد ــ یو ـــــ ر ن ــ یشب نو  ــ «چ

(365 ! ) دیسر بوقعی  ماشم  هب  فسوی  رطع 

یعوضوم ریسفت   ) ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز 
( نازیملا
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تخادنا ، بوقعی  تروص  هب  ار  فسوی  نهاریپ  و 
 ! تشگ ا  ـــ نیب مد  رد 
ت : ـــــــــــــــ فگ و 

هک  متفگن  امش  هب  رگم 
( فسوی  / 96 !« ) د ـــ ینادی ـــ من ا  ـــــ مش ه  ـــ مراد ک غار  ــــ اهز س ـــ یچ اد  ــــ زا خ ن  ـــ م

را ـ چد وا  يا  ـ هتیا ـ کـش ـا و  ههیر تـسد گـ زا  شناد  ـ نزر دوـب کـه فـ یتـقو  نآ  و  دو . ـه بـ تفگ ار  ـه  لمج نـیا  را هـم  ـ بکـی ًـال  ـ بق بو  ـ قعی
تفگ : وا  دندرکیم ، توکس  هب  راداو  ار  وا  ـد و  ندو هد بـ یقلخ شـ گنت 

( فسوی  / 86  !) مر ــ بی اد مـ ــــ ه خ ـــ ـط ب قف ار  دو  ــ نز خ ــ م و ح ــ ت غ ــ یا ــ کش ن  ــ «م
د »! ــــ ینادی ـ من ـا  مش ـم کـه  نادیم ـا  هزیچ اد  ـــ زا خ مـن 

مالسلاهیلع فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 366)

ردپ هاگشیپ  رد  هدنمرش  نامیشپ و  نادنزرف 

دنتفگ : دندش ، دوخ  هتشذگ  رادر  ــ را و ک ــ تفگ زا  هد  ــ نمر ی شـ ــ تقو بو  ــ قعی نار  ــ سپ
 ! رد ــــــــــــــــ يا پ »

 ! هاو ــــــ خب شزر  ــــ مآ ا  ـــ نا م ـــ ها ـــــ نگ يار  ـــــــ ب
( فسوی  / 97 !« ) م ـــ یاهدو ـــ را ب ــ کا ــــ طخ ا  ــ ه م ـــ ک

داد : باوج  مالسلاهیلع  بوقعی 
تساو ، ـم خـ هاو شزر خـ ـ مآ مرا  ـ گدرور زا پـ امش  يارب  »

( فسوی  / 98 !« ) تسا میحر  راگزر و  ــ مآ وا  ه  ــ ک
(367  ) ردپ هاگشیپ  رد  هدنمرش  نامیشپ و  نادنزرف 

لامتحا تخادـنا . ریخأـت  هب  ار  نادـنزرف  تهج  رافغتـسا  منکیم و  رافغتـسا  ناـتیارب  يدوز  هب  دومرف - : هلمج  نیا  رد  مالـسلاهیلع  بوقعی 
ارهق ددرگ و  لاحـشوخ  ینعم  مامت  هب  شلد  هتـشگ و  لیمکت  فسوی  رادید  اب  ادخ  تمعن  هک  یعقوم  نآ  ات  دـشاب  هتخادـنا  ریخأت  دوریم 

ی ــ تقو ت تـا  ــ خاد ـ نا ـر  یخأ ـــ هد کـه ت ـ مآ مه  را  ـ بخا زا  یـضعب  رد  ـد . نک را  ـ فغتـسا هاگ  نآ  دوش و  لیاز  شلد  زا  قارف  موش  راـثآ  یماـمت 
دو . ـــ شی با مـ ـــ جتسم ـا  ها ـ عد ـت  قو نآ  رد  ه  ـــ ک

(1 .( ) دنک اعد  ار  اهنآ  تساعد ، تباجتسا  عقوم  هک  رحس  تقو  رد  ات  تساوخ  بوقعی  هک  هدمآ  یمالسا  تایاور  رد  )
 . 99 22 ص :  ناز ج :  ـــــــــ یملا - 1

مالسلاهیلع فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 368)

رصم رد  بوقعی  لآ  رارقتسا  فسوی و  ناتساد  نایاپ   : متشه لصف 

رصم رد  لیئارساینب  تنوکس  ترجاهم و 

(369)
( فسوی ات 102 /   99  ....« ) ـِه ْیَو ـ َبَا ِه  ــ َْیِلا َيواَء  ـَف  ُسو ُیـ ـی  لَع او  ــ ُلَخَد اّمَلَف  »

یعوضوم ریسفت   ) ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز 
( نازیملا
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د . ــ ندا ــ تفا هار  ر  ــ صم يو  ف بـه سـ ــ سو نا یـ ـ مرف ق  ــ بط شناد  ـ نا ــ بو و خ ــــ قعی
ه : ــــــــــ دو ک ـــــــ ن ب ــــ یا ف  ــــ سو ــ نا ی ــ مر ـــــ ف

( فسوی  / 93 !« ) دیروآ نم  شیپ  اعیمج  ار  تیب  لها  همه  »
ر ــ صم رهش  هب  نو  ــ ما ــ تشد و ه زا  همه  هک  د  ــ شیم وا ، ياههجیتن  اههون و  وا و  تیب  لها  بو و  ـ قعی تر  ـ ضح دو  لما خـ ـ ـش نا  ـ مر نیا فـ

دننیزگ ! ینکس  اجنآ  رد  دنیآرد و 
ار ادـخ  رکـش  دـمح و  دروآ و  تسد  هب  فسوی  نهاریپ  هلیـسو  هب  ار  دوخ  یئانیب  هک  ینامز  بوقعی  هک  تسا  هدـمآ  یمالـسا  تاـیاور  رد 
دیاب  نادناخ  یما  ــ متاب زور  ــ ما نیمه  ه  ــ داد ک رو  ــ تسد ع  ــ قو نامه مـ دش . تسار  شدق  یگدیمخ  دروآ ، ياج  هب  رکش  هدجس  تفگ و 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 370)
درک ! تکرح  فسوی  يوس  بـه 

د. ـــ ند ــ ر ش ـــ صم دراو  زور  هن  زا  سپ  ات  دندناریم  ـد  نت ـد و  ندر تکر کـ لیما "حـ " یـ شر ـ سمه بو و  ـ قعی دو  خـ

هتشگ مگ  فسوی  اب  رادید  هظحل 

د : ــ نکی ـف مـ یصو ن تـ ـــ ینچ دوخ  هدرک  مگ  هب  ار  بوقعی  ندیسر  لاصو و  نیریش  تاظحل  حر  ـد شـ یجم نآر  قـ
دند ، دراو شـ نآ کـه  زا  دعب  »

ت و  ـــــ فر ــ شو گ ــــ غآ رد  ار  ردا  ـــ رد و م ـــــ ف پ ــ سو ـــ ی
(371  ) هتشگ مگ  فسوی  اب  رادید  هظحل 

تفگ :
( فسوی  / 99 !« ) دیتسه نمیا  هّللاءاشنا  هک  دیوش  رصم  لخاد  - 

رد دوب و  هدمآ  نوریب  رـصم  زا  شنادناخ  ردام و  ردپ و  زا  لابقتـسا  روظنم  هب  فسوی  هک  تسا  نیا  رد  !" دـیوش رـصم  دراو   " ترابع رهاظ 
! دیو ـر شـ صم ـل  خاد ـت : سا ـه  تفگ بدا  تیا  ـ عر مار و  ــ تحا رو  ــ ظنم هب  ها  ــ نآ گ ت و  ــ سا هتفرگ  شوغآ  رد  ار  ناشیا  رهش  جراخ 

هقباسیب و هک  هدرک  تیاعر  ار  یبدا  فسوی  دـیتسه - ! نمیا  هّللاءاشنا  هدرب ـ  راک  هب  رـصم  هب  دورو  نذا  زا  دـعب  هلـصافالب  هک  یترابع  رد 
مه هدو و  ــ من دننکیم ، رداص  مکح  هک  ار  ناهاشداپ  شور  تنـس و  تیاعر  مه  هداد و  تینما  شنادناخ  ردـپ و  هب  مه  نوچ  تسا . عیدـب 

دنکیمن ار  دوخ  رثا  بابسا  ریاس  دننام  یمدآ  تیشم  هک  دنامهفب  ات  تسا ، هدرک  یلاعت  يادخ  تیـشم  هب  د  ــ یقم ار  م  ــ کح نیا  ه  ــ ن ک ــ یا
مه  یهلا  تیشم  هک  یتقو  رگم 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 372)
تسا . صلا  دیحوت خـ يا  ـ ضتقم دوخ  نیا  د و  ــ شا نآ بـ ـق  فاو مـ

هدوب تهج  نیمه  هب  دنوش و  رصم  دراو  دنتسناو  ــ تیمن هاشداپ  هیحان  زا  زاوج  نتشاد  نودب  بوقعی  نادناخ  هک  دناسریم  قایس  نیا  رهاظ 
. تسا هداد  تینما  نا  ـ شیا هب  رما  ءادتبا  رد  فسوی  هک 

فسوی ردام  هرابرد  یثحب 

لا و ـــ بقتـسا درو  ـــ دو و م ــ هد ب ـ نز ه  ـــ ظحل نآ  رد  هـک  د ، ــ نکیم ر  ــ کذ ْهیَوـَبَا "  " ترا ــ بع اـب  ار  ف  ــ ـسوی ردا  ــ قو م ــ ه ف ــ یآ رد  نآر  ــ ق
ت . ــ فر ــ رار گ ــ ف ق ــ سو ــ یسو ی ــ بور

ردام  هن  دوب  فسوی  هلاخ  نامز  نیا  رد  بوقعی  رسمه  هک  دناهتفگ  نیرسفم  زا  یخرب 

یعوضوم ریسفت   ) ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز 
( نازیملا
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(373  ) فسوی ردام  هرابرد  یثحب 
نآرق یلو  دوب . تفر  اـیند  زا  وا  یلاـسدرخ  نارود  رد  فـسوی  رداـم  هک  تسا  تیاـنع  نیا  هب  هدـناوخ  رداـم  ار  وا  نآرق  رگا  شایقیقح و 

ردا ــ رد و م ــ رد پ تسا  ـر  هاـظ ـن " ْیَو ـ َبَا ـه"  ملک نیا کـه  ـد جـز  نکی ـ من نا  ـ یب ـد  نک تیوقت  ار  لا  ـ متحا ود  نیا  زا  یکی  هک  يزیچ  دـیجم 
ـی ! قیقح

هک هنوگ  نامه  یلو  دندرک ».... تکرح  دوب ، فسوی  هلاخ  هک  لیمای  شرسمه  بوقعی و  دوخ  : » تسا هدمآ  یشایع  ریـسفت  رد  یتیاور  رد 
ک ــ زا ی ود  ره  نیماینب  فسو و  ـت و یـ ـسا هدو  فسو بـ ـی یـ قیقح ردا  وا مـ ـد کـه  یآیمر تا بـ ـ یاور یـضعب  زا  باـتک و  رهاـظ  زا  میتفگ 

د. ــ ننک ع  ـــ فد ار  ر  ـــ گیدکی هک  تسین  يوق  ردق  نیا  ناشرهاظ  تایاور  نیا  یلو  د . ــ ناهدو ــ ردا ب ــ م

فسوی باوخ  نتفای  تیعقاو 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 374)
د : ــ ندر ــ هد ک ـ جس وا  ـر  بار رد بـ فسوی  ردارب  هدزای  ردام و  ردپ و  هک  دنکی  فیر مـ ـ عت ار  ـی  نا ـ مز ـد  یجم نآر  قـ

دناشن ، درب و  الاب  تنطلس  تخت  رب  ار  شیوخ  ردام  ردپ و  و  »... 
 ! د ــــ ندا ــــ تفارد وا  ر  ـــــ نا ب ـــــ نکهد ـــــــ جس ی  ـــــ گمه و 

ت : ـــــ فگ ف  ـــــ سو ـــ ی
 ! ت ـــ سا ن  ـــ يا م ـ یؤر ـل  یوأ ـــ ن ت ــــ یا نا ! ــــــ رد ج ــــ پ  ـ

( فسو یـ  / 100 !« ) ت ـــ خا ـق سـ قحم ار  نآ  مرا  ـــــ گدرور ــــــ ه پ ـــــ ک
نیا هن  دشاب ، هدش  ماجنا  ناراکتمدخ  تسد  هب  فسوی و  روتسد  رما و  هب  تخت ، رب  ندربالاب  هک  تسا  نیا  قایـس  رهاظ  رابتعا و  ياضتقم 

! دنداتفارد هدجس  هب  وا  يارب  دیامرفیم -  نوچ  دشاب ، هدرب  الاب  ار  ناشیا  فسوی  دوخ  هک 
(375  ) فسوی باوخ  نتفای  تیعقاو 

خاک رد  ار  ناشیا  فسوی  روتـسد  هب  هک  ایوگ  سپ  تسا ، هداتفا  فسوی  هب  ناشمـشچ  هک  هدوب  یتقو  یلوا  رد  هدجـس  دـناسریم  رما  رهاظ 
زا هک  یهلا  رون  هدـش  دراو  فسوی  نوچ  تسا و  هدوبن  سلجم  نآ  رد  فسوی  هک  یعقوم  رد  دـناهدناشن ، یتنطلـس  تخت  رب  یـصاصتخا و 
هب رایتخایب  دناهداد و  فک  زا  نانع  هک  يدح  هب  ـه و  تخا ـ ـس را  ـ یتخایب دوخ  زا  هریخ و  ار  ناشیا  درکیم ، ؤلءالت  وا  يارالد  عیدب و  لامج 

دناهداتفا . كاخ 
تسا . هدو  ــ ف ب ــ سو ــ ا ی ـــ هنآ دو  ـــ جسم ه  ـــ د ک ـــ هدی نا مـ ـ شن ف ) ــ سو ــ ی  / 100 « ) اد ـــ َّجُس َُهل  اوُّر  ـــ َو َخ  » ترا ـــ بع

هب ات  دندومیپ  هار  زور  هن  شنادنزرف  بوقعی و   » هک هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع )  رفعج  یبا  ماما  زا  یـشایع  ریـسفت  رد   ) یمالـسا تایاور  رد 
دندمآرد و  رصم  هب  نوچ  دندیسر و  رصم 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 376)
هاگ نآ  دیناشن و  یتنطلس  تخت  يالاب  رب  ار  شاهلاخ  درک و  هیرگ  دیسوب و  ار  وا  درک و  هقناعم  شردپ  اب  فسوی  دندش ، فسوی  رب  لخاد 

تشگرب . ناشیا  دزن  دیشوپ و  یمسر  سابل  درک و  لامعتسا  همرس  رطع و  تفر و  دوخ  یصخش  قاطا  هب 
: - تفگ فسوی  هک  دوب  اج  نیا  دـنداتفا ، هدجـس  هب  ادـخ  رکـش  وا و  مارتحا  هب  یگمه  دـندید  یتکوش  لالج و  نینچ  اـب  ار  وا  یتقو  سپ 

 ! مدو هد بـ ـ ید ـًال  بق هک  یباوخ  نآ  لیوأت  دوب  نیا  ناجردپ 
نانز اب  هدیدنخن و  زگره  دوب و  هدرکن  لامعتـسا  شوخ  يوب  همرـس و  رطع و  زگره  لاس ، تسیب  تدـم  نیا  رد  فسوی  دومرف : ماما  هاگنآ 

ـد ». ینا ــ سر ش  ــ ناردار ــ رد و ب ــ هب پ ار  وا  در و  ــ ع ک ــ مج ار  بوقعی  عمج  ادخ  هک  نآ  ات  دوب ، هتخیماین 
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دای  هب  دنداتفارد ، هدجس  هب  شربارب  رد  شناردارب  شردام و  ردپ و  دید  یتقو  فسوی 
(377  ) فسوی باوخ  نتفای  تیعقاو 

ردپ هب  ار  دوخ  يایؤر  نایرج  و  دندرک -  هدجـس  شربارب  رد  هام  دیـشروخ و  هراتـس و  هدزای  هک -  دوب  هدید  یکدوک  رد  هک  داتفا  یباوخ 
هدجـس هب  شربارب  رد  ناـشیا  هک  درک  ریبـعت  ار  باوخ  نآ  داـتفا  زور  نآ  داـی  هب  یتـقو  و  دوب . ریغـص  لـفط  زور  نآ  هک  یلاـح  رد  تفگ ،

! داد رارق  تقیقح  ار  ایؤر  نآ  ناحبس  دنوادخ  مدوب و  هدید  ًالبق  نم  هک  دوب  یباوخ  ریبعت  نیا  نا ! ـ جردپ تفگ : دنداتفا و 

بو ـ قعی هد  ـ جس رب  یلیلحت 

ربمایپ بوقعی  دوخ  ناگدننک  هدجـس  نایم  رد  هک  نیا  لیلد  هب  تسا ، هدوبن  فسوی  تدابع  يارب  بوقعی  نادناخ  هدجـس  هک  تسناد  دـیاب 
يزیچ  تسا و  هدوب  صلخم  دیحوت  رد  هک  دوب 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 378)

: تفگ شقیفر  هب  نادنز  رد  اریز  درکیمن ، شلوبق  فسوی  دوب  تدابع  هدجس  نیا  رگا  رگید  فرط  زا  تسا و  هتفرگیمن  ادخ  کیرش  ار 
دوخ بوقعی و  نادناخ  تسا . هدوبن  تدابع  هدجـس  اهنآ  هدجـس  هک  میمهفیم  نیاربانب  !" میریگب ادخ  کیرـش  ار  يزیچ  هک  دسرن  ار  ام  "

، دـناهتفرگ دوخ  تداـبع  هدجـس و  رد  هلبق  ار  وا  هتـسناد و  ادـخ  تاـیآ  زا  یتـیآ  ار  فسوی  هک  دناهتـشادن  يروظنم  نیا  زج  اـعطق  بوقعی 
ادـخ هبعک  اب  سپ  م . ــ ینکیم و  ــ ـس ناد  ــ ار ب تادا  ــ بع زا و  ــ من میریگیم و  دوخ  هلبق  ار  هبعک  مینکیم و  تدابع  ار  ادـخ  ام  هکناـنچمه 

 ! هبعک هن  دوشیم  تدا  ــ بع

فسوی يرازگرکش  ـه  نحص

(379  ) فسوی يرازگرکش  هنحص 
تفگ : ندر و  ا کـ ــ نث د  ــ مح ار  وا  اد ، ـر خـ کش يادا  رو  ـ ظنم در بـه  عور کـ ـا شـ هه ـ نحص ـن  یا ند  ـ ید فسو بـا  یـ

هک  درک ، یکین  نم  هب  »...
دروآ ، نور  ـ یب مناد  ـ نز زا 

دز ، م  ــ هب ه ار  ام  ن  ــ یب نا  ــ طیش هک  نآ  س  ــ زا پ ار ، ا  ــ مش و 
دروا ، ــــ یب ه  ـــــ یدا ـــــ زا ب

تسا ! قیقد  دنک ، هدارا  هچ  نآ  هرابرد  مراگدرورپ  هک 
( فسوی  / 100 !« ) ت ــ سا م  ــ یکح يا  ــ ناد وا  يرآ 

داد ، شتاجن  گرزب  یئالب  ینعی  نادنز  زا  هک  نیا  رد  ار  دوخ  راگدرورپ  ناسحا  فسوی 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 380)

هک دهدیمن  لامتحا  یـسک  ه ، ــ چ دادی ، ــ من ار  شلامتحا  زگره  هک  درک  یتمعن  هب  لدـبم  ار  الب  نآ  نابرهم  دـنوادخ  يرآ ، دروآ . دای  هب 
دوش ! تنطلس  تزع و  هب  ندیسر  هلیسو  نادنز 

تو و ـ تف تـساو و  ـ خیمن وا  يرآ  دروا ، ـ ین نداـتفا  هاــچ  هـب  گرزب  يــالب  زا  یمــسا  دناهداتــسیا ، ناردارب  هـک  فـقوم  نـیا  رد  فـسوی 
نا ـ تساد بـه  دو ، ـ ـش رو  ـ ـصت تسا  نکمم  یترا کـه  ـ بع نیر  ـ تهب اب  هکلب  دزا ، ـ ـس هد  ـ نمر ـ ـش ار  ناردار  دادیمن کـه بـ شاهزا  ـ جا يدر  ـ مناو جـ

ناطیـش نآ کـه  سپ  زا  ار  امـش  و  ـت -  فگ دوب کـه  نیا  نآ  دـشاب و  یـشنزرس  نعط و  رب  لمتـشم  هک  نیا  نودـب  درک ، ياهراشا  ناردار  بـ
! دروا ـ یب هیداب  زا  دز ، ار بـه هـم  ـم  ناردار نم و بـ نا  ـ یم
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نایم درک و  هلخادم  مناردارب  نم و  نیب  رد  ناطیش  هک  نآ  زا  دعب  درک ، ناسحا  نم  هب  راگدرورپ  هک  دوب  نیا  هراشا  نیا  زا  فسوی  دوصقم 
دشیم  دیابن  هچنآ  دش  دز و  مه  هب  ار  ام 

(381  ) فسوی يرازگرکش  هنحص 
نیر ـ تد ـ نلب ـا و  هیگد ـ نز نیر  ـ تاراو داد و گـ قو  ـ ـس ـر  ـصم يوـس  هب  ارم  مراـگدرورپ  دـیدرگ و  یهتنم  امـش  زا  نم  یئادـج  هـب  رخآ  رد  و 

ـی گد ـــ نز رهـش و  هب  هیداب  زا  ار  اـم  یگمه  درک و  کـیدزن  مه  هب  ار  اـم  هراـبود  ها  نآ گـ دو و  ـ مر مايزور فـ ار  ـا  هتنطلـس ـا و  هتز ــ ع
دو . ــ من ـل  قتنم ـی  قر ـــ تم ـی و  ند ـــ م

ت : ــ فگ ش  ــ مال ــ لا ک ــ بند در ، ــ مش ه  ــ یئال ک ــ هس ب ن  ــ یمه ر  ــ طا ــ هب خ ف  ــ سو ــ ی
( فسو یـ  / 100 !« ) ُءاشَی اِمل  ٌفیَطل  ّیبَر  َّنِا  »

لماوع درک و  ذوفن  زین  نم  يـالب  رد  دـنکیم . ذوفن  نآ  رد  دـهد ، ماـجنا  دـهاوخب  ار  هچ  ره  تسا  فیطل  هک  یئاـج  نآ  زا  دـنوادخ  ینعی 
! درک تنطلس  تزع و  هلیسو  ارم  یگدرب  تلذ و  بابسا  دومن و  یتحار  شیا و  ـ سآ لماوع  هب  لدبم  ارم  تکاله  تدش و 

هب  یهلا  هطاحا  روضح و  رب  تلالد  هک  تسا  یمسا  تسا و  یهلا  ءامسا  زا  فیطل "  " هملک
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 382)

ذوفن عورف  زا  شاهطا  ـ حا وا و  ه  ــ طا ــ حا عور  ــ زا ف تفاطل  نیا  تسین و  نآ  هب  هطاحا  نآ و  رد  روضح  يارب  یهار  هک  دنکیم ، ءایـشا  نطاب 
تسوا . ملع  تردق و 

ند ــ ینـش ه  ــ ظحل رد  بوقعی  هک  دو  ــ ادخ ب مسا  نامه  نیا  درک . متخ  ادخ  میکَح "  میلَع و   " مسا ود  اب  ار  دوخ  مالک  مالـسلاهیلع  فسوی 
. دوب هدش  روآدای  هتفگ و  وا  هب  فسوی  باوخ  باوج 

فسوی يوزرآ  نیرخآ 

هک مه  ار  یئاهتمعن  ات  تساوخ  درمـش ، رب  بئاون  اـهالب و  زا  شتاـجن  رد  ار  وا  ياـهناسحا  تفگ و  اـنث  ار  ادـخ  هک  نآ  زا  دـعب  فسوی 
یلک  هب  هک  هتفای  ناجلخ  شلد  رد  یهلا  تبحم  نانچنآ  تسادیپ  هک  یلاح  رد  درمش ، رب  هتشاد  ینازرا  صخا  روط  هب  وا  هب  دنوادخ 

(383  ) فسوی يوزرآ  نیرخآ 
دوخ راگدرورپ  هجوتم  هدرک و  رظن  فرـص  ردـپ  اب  يوگتفگ  باطخ و  زا  هراب  کـی  هجیتن ، رد  تسا ، هدـش  عطقنم  ادـخ  ریغ  زا  شهجوت 

د : ــــ یو ــــ گی ــ هداد و م رارق  بطاخم  ار  همساّزع  يادخ  و  تسا ! هدش 
ارا ! ــــــ گدرور ـــــ «پ

 ! ی ــــ تشاد مای  ـــ نازرا از  ــــ ه س ـــ ی ب ــ مهس ت  ـــ نطلس زا  ه  ــــــ يدو ک ـــ و ب ـــ ن ت ــ یا
يدر »! ــ م ک ــ میلعت ثیدا  ــ حا ل  ــ یوأ ــ زا ت و 

هک تخاس  ناشنرطاخ  ار  اـنعم  نیا  تشگرب و  یهلا "  تیـالو   " لـصا هب  درک و  رتشیب  ار  یهلا  ياـنث  دـینادرگرب و  ار  دوخ  هتفگ  هاـگ  نآ 
 ! تر ـ خآ ـا و  یند رد  ت  ــ سا ی  ــ ّلو گرز و  ــ رد ب مه  کچوک و  رد  مه  تسا ، ملاع  بر  دنوادخ 

 ! ن ـــ یمز ا و  ــــــ هنا ــــ مسآ ر  ـــــ طا ــــــ «ف
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 384)

 ! ی ــــ نم ی  ــ ّلو تر  ــــ خآ ا و  ــــ یند رد  و  ــــ ت
 ! ناریمب نا  ـ ملسم ارم 

ف) ــ سو ــ ی  / 101 !« ) ن ـــــ ق ک ــــ حلم م  ــ نیحلا ــ ه ص ـــــ و ب
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هّمات تیالو  تحت  رد  نم  هک  دـهدیم  ناشن  دروآیم و  نایم  هب  وا  تیالو  زا  نخـس  وا ، نیـصلخم  ناگداتـسرف و  زا  یکی  فسوی ، کـنیا 
دوخ يارب  ای  مشاب ، هتـشاد  یلال  ـ قتـسا ملاـعفا  تافـص و  تاذ و  رد  مشاـب و  هتـشاد  یتلاـخد  دوخ  شنیرفآ  رد  مدوخ  هک  نیا  نودـب  ماوت ،

ـم ! شاب يرو  ـ شن تا و  ـــ یح گر و  ـــ رر یـا م ع و ضـ ـــ فن کلا  مـ
هجوتم تسار )، دوخ  ریغ  رم  شداجیا  ادخ و  ِِهتاِذل  دوجو   ) يانعم هب  هک  " رطاف  " مسا هار  زا  وا ، ناگدنب  زا  نیـصلخم  ادخ و  ءایلوا  ياهلد 

دنوشیم . وا 
دوخ  زیچ ، ره  لاعفا  تافص و  تاذ و  رب  زیچ و  ره  رب  وا  ندوب  مئاق  ینعی  وا  تیالو 

(385  ) فسوی يوزرآ  نیرخآ 
راـگد ـ یر ـ فآ ـر و  طا ــ وا ف س  ــ پ تـسا ، هدروآ  دوـجو  روـهظ و  هـب  مدـع  مـتک  زا  هدرک و  داـجیا  ار  يزیچ  ره  وا  هـک  نـیا  زا  تـسا  یـشان 

 ! تسا ـن  یمز ـا و  هنا ـ مسآ
کی دننام  کنیا  داد ، تداهـش  ترخآ  ایند و  رد  وا  تیالو  هب  دیدرگ و  تلذ  ماقم  رد  قرغتـسم  هّزعلا  بر  لابق  رد  هک  نآ  زا  دعب  فسوی 

ایند رد  يو  رب  وا  تیالو  هک  دهد  رارق  نانچ  نآ  ار  وا  هک  دـنکیم  تساوخرد  تسا ، شیوخ  کلام  تیالو  تحت  رد  هک  كولمم  هدرب و 
نیحلا ــ ـص هر  ــ مز رد  تسا و  هدـنز  اـیند  رد  هک  ماداـم  دـنک  دوخ  ربارب  رد  میلـست  ار  يو  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  نآ  یـضتقم  ترخآ  و 

ت! ــ سا تر  ــ خآ رد  هک  مادا  ــ دهد م شرار  ــ ق

فسوی يوزرآ  نیرخآ  لیلحت 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 386)
زا يو  ـه  چنآ ـر  بار رد بـ ـت  سا هد  ـ نز مادا کـه  ـد و مـ شا م بـ ــ یلست دو  بر خـ ـب و  حا ـت بـه صـ بسن ـت کـه  سا نآ  كو  ـ لمم هد  ـ نب لا  ـ مک
نا ـ شن دو  زا خـ ـت  سوا ـی  ئا ــ ـضرا ـت و نـ هار ـه کـ یا يز کـه مـ ـ یچ دو  يرا خـ ـ یتخا لا  ـ معا رد  دروآ و  دور  ـم فـ یلـست ر  ــ ـس ـد  هاو ـ خیم وا 

بهاو يار مـ حــلاص و بـ شیــالو  بر مـ ــ يار ق ــ ه ب ــ دـــنک ک نا  ـ نچ ار  دو  ــ دراد خ را  ـ یتــخا رد  د و  ــ ناو ـ تی نآ جـا کـه مـ ـد و تـا  هد نـ
ـد . شا قیال بـ وا  گرزب 

رار ــ ن ق ــ یحلا ــ هر ص ــ مز رد  تر  ــ خآ رد  ملسم و  ایند  رد  ار  وا  هک  دهاوخب  شراگدرورپ  زا  مالـسلاهیلع  فسوی  هک  دش  ثعاب  انعم  نیمه 
دو . هداد بـ صا  ــ صتخا ی  ــ بهاو ــ ن م ــ ینچ ه  ــ ار ب مالسلاهیلع  میهاربا  شراوگرزب  دج  هکنانچمه  د ، ــ هد

ضحم میلست  زا  تسا  ترابع  نآ  و  تسا . نآ  بتار  نیرتیلاع مـ مالسا و  تاجرد  نیرتالاب  در  تساو کـ ـ خرد فسو  یمال کـه یـ ـ ـسا نیا 
نیا کـه  هب  ناحبس ، يادخ  يارب  ندوب 
(387  ) فسوی يوزرآ  نیرخآ  لیلحت 

وا شلامعا  تافص و  هچ  شدوخ و  هچ  ـز  یچ چ  ــ یه ه  ــ جیتن رد  ـد و  نیبن یلال  ـ قتسا ـچ  یه دو  ـــ يدو خ ـ جو را  ـ ثآ يار  دو و بـ يار خـ هد بـ ـ نب
. دزا ــ سن لو  ــ غشم شراگدرورپ  زا  ار 

دهد . رارق  دوخ  يارب  صلا  ار خـ شاهد  ـ نب ـد  نواد هک خـ تسا  نیا  شیانعم  هدب ، رارق  ملسم  ارم  وت  ایادخ  هک  دوش  ضرع  ادخ  هب  یتقو 
گر مد مـ ار تـا  مال مـ ـ ـسا صال و  ـ خا ـا  یاد هک خـ تسا  نیا  ناریمب )! ناملـسم  ارم   ) تساوخرد يانعم  هک  دـش  مولعم  تشذـگ  هچ  نآ  زا 

ار بـر وا  ـد  نواد نـیمه کـه خـ زا  تـسا  ـه  یا ـ نک نـیا  مر ! ـ یمب ـم  لـسم گر هـم  مد مـ رد  ـم و  نک یگد  ـ نز ـم  لــسم ماهد  ـ نز راد و تـا  یقا بـ بـ
گر . ــ مد م ا  ــ درادب ت راد  ــ یا ــ مال پ ــ سا

مالسلاهیلع فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 388)
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یبیغ ربخ  کی  ناونع  هب  فسوی ، ناتساد 

: دیامرفیم ـن  ینچ ـم  یر نآر کـ رد قـ ـف  سو نا یـ ـ تساد نا  ـ یا رد پـ لا  ــ عتم د  ــ نواد ــ خ
! مینکیم یحو  وت  هب  هک  تسا  ـب  یغ يا  ـ هر ـ بخ زا  ـن  یا »

دندوب ، هدش  تسد  مه  فسو  ناردارب یـ هک  یما  ـ گنه و تـو 
( فسوی /102 !« ) يدوبن ناشیا  دزن  دندرکیم ، گنرین  و 

بوقعی رمع  نایاپ 

(389  ) بوقعی رمع  نایاپ 
درک یگدنز  لاس  ود  رصم  هب  ندمآ  زا  سپ  بوقعی  هک  هدش  لقن  مالسلاهیلع )  رفعج  یبا  ماما  زا  یشایع  ریـسفت  رد   ) یمالـسا تایاور  رد 

هب سدقملا  تیب  رد  درب و  ما  ــ ن ش ــ یمزر ــ ه س ــ ت و ب ــ شاذ ــ ی گ ــ تو ــ با ــ رد ت ار  بو  ــ قعی ياهناوختـسا  فسوی  تفر و  ایند  زا  سپـس  و 
يور رد  اد  ــ ت خ ــ جح بو  ــ قعی نآ  زا  لـبق  دـیدرگ . نیمز  يور  رد  ادـخ  تجح  بوـقعی  ياـج  هب  فـسوی  سپ  نآ  زا  درپـس و  كاـخ 

. در ــــ کیم ـی  ها ــ شدا ــ ـف پ سو ــ دو و ی ــ ن ب ــ یمز

ا ــ خیلز ـف بـا  سو جاودزا یـ

ـق ـشع ما  ـ جنار ـ ـس دـننادب  هک  تسا  نیا  دـنکیم  کـیرحت  ار  فـسوی  ناتـساد  ناگدـنناوخ  هـمه  يواـکجنک  یمهبم کـه  تاـکن  زا  یکی 
دیماجنا ؟ اجک  هب  فسوی  هب  تبسن  اخیلز  راوهناوید 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 390)
هک دوب  اخیلز  نامه  زیزع  رسمه  نیا  درک و  جاودزا  وا  رسمه  اب  زیزع  ندرم  زا  دعب  فسوی  هک  تسا  هدمآ  یمالـسا  تایاور  زا  ياهدع  رد 

فسوی تفر ، ایند  زا  یطحق  ياهلاس  لالخ  رد  زیزع  هک  نآ  زا  دعب  دوب و  هدروآ  شیپ  ار  تانایرج  نآ  دوب و  هدش  فسوی  قشاع  اهلاس 
 ! تفرگ يرسمه  هب  ار  وا 

دوخ هیلع  درک و  قیدصت  هاش  دز  ار نـ ـف  ـسو راتفگ یـ اخیلز  هک  نیا  هنارکـش  هب  دنوادخ  هک  تسین  دیعب  دـشاب ، حیحـص  ثیدـح  نیا  رگا 
لاصو هب  ار  وا  ت - ! ــ سا نا  ـ یو ـ گتسار زا  وا  ـم و  تشاد هدوار  ــ وا م وا بـا  لیم  فال  ـ خر دش و مـن بـ نشور  قح  نالا  تفگ -  داد و  یهاوگ 

. دشاب هدیناسر  فسو  یـ

فسوی هروس  نایاپ 

(391  ) فسوی هروس  نایاپ 
هب نآ  رد  ی  ــ هلا گرز  ــ ر ب ــ بما ـ یپ ن  ــ یا هک  یتالوحت  تسیزیم و  نآ  رد  هک  ياهعماج  مالـسلاهیلع و  فسوی  یگدـنز  يارجامرپ  خـیرات 

در . ـ یذ ـ پیم نا  ـ یا ـر پـ یز تا  ــ یآ اب  دروآ ، دو  ــ جو
دزاسب ار  موق  هدنیآ  خیرات  دبای و  لاقتنا  نآ جـا  هب  گرزب  یموق  روشک  کی  هب  درف  کی  لاقتنا  اب  هک  دوب  هتفرگ  قلعت  نآ  رب  یهلا  تیشم 

دنهد . تکرح  دوخ  ياههداوناخ  رد  ار  نامیا  لسن  دعب  لسن  اهنآ  و 
 ! دو ــ اد ب ــ يار خ ــ هد ب ــ صلا ش ــ نا خ ــ سنا يدو یـک  ـ جو ـر  ثا ـی  گلمج ا  ـــ هنیا و  ...

دیامرفیم : هک  تسا ، مالسا  یمارگ  ربمغیپ  هب  تایآ  نیا  رد  باطخ 
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يزرو ، صر بـ حـ دمحم )! يا   ) و ــ ـد ت نچ هـر  مدر ، ــ ر م ــ تشیب و  »... 
دروآ ، ـد  نهاوخن نا  ـ میا

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 392)
ی ، ــــ هاو ـــ خی ــ من يدز  ـــــ نا م ـــ نآ زا  ير  ــ بما ـــ یپ يار  ـــ و ب ـــ ت
 ! ـت سین نا  ـ ینا ــ هج يار  ــ ير ب ــ کذ يروآدا و  ـــ ز ی ـــ نآ ج ه  ــــ ک

ـد ، نرذ ـ گی نآ مـ ـت کـه بـر  سه نیمز  ـا و  هنا ـ مسآ رد  تا  ـ یآ ا  ــ سب
دننادرگ ، يور  نآ  زا  و 

 ! دنشاب كرشم  نیا کـه  جـز  دنرا ، ـ ین نا  ـ میا اد  نا بـه خـ ـ شر ـ تشیب و 
دسرب ؟ ناشیا  اد بـه  باذ خـ زا عـ یششو  ـد کـه پـ ناهد ن شـ ــ میا رگم 
ـد ؟ یآرد نانآ  بـر  ـد ، نراد ـر نـ بخ هک  یلا  رد حـ نا و  ـ هگان تمایق  ا  ــ ی

و : ـــ گب د ! ـــــ محم يا 
 ! تسا ـن  یا هار مـن  - 

م ، ــــــ ناو ــــ خی ـــ اد م ــــــ يو خ ــــ ه س ــ تر ب ـــــــ یصب يور  زا 
(393  ) فسوی هروس  نایاپ 

 ! ت ــ سا هدر  ــ يور ک ــ یپ ار  ــ ه م ــ ر ک ــ ا ه ــ مـن ب
متسین ! ناکرشم  زا  نم  و  تسا ! هزنم  اتکی  يادخ 

د! ــــ محم يا 
اههیرق ، لها  زا  ینادرم  رگم  میداتسرفن  وت  زاشیپ 
م . ــــ یدر ـــــ کی ـــ ی م ــــ حو ا  ـــ هنآ ه  ـــ ه ب ـــ ک
د ، ـــــ ندر ـــ گی ـــ من ن  ــ یمزر ــ ن س ــ یا رد  ار  ــــ چ

د ، ــ ناهدو ــ نا ب ــ نآ زا  شیپ  ـی کـه  نا ـ سک ما  ــ جنار ـد سـ نر ـ گنب تـا 
ت ؟ ــ سا هدو  ـــــ نا ب ــــ سه ــ چ

تسا ! رتهب  دناهدرک ، يراکزیهرپ  هک  یناسک  يارب  ترخآ  يارس  و 
د ؟ ــــ ننکی ــ من ل  ـــ قعت ار  ــــ چ

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 394)
دندش ، دیمون  ناربمغیپ  یتقو  ات 

تفای ، یئاهر  میتساوخ  هک  سک  ره  و 
 ! دو ـــ شی ـ من ـع  فد نارا  ـــ کد ــــ هور ب ـــ زا گ ا  ــــ ـت م بال ــ و ص
 ! ـت سه ـی  تر ـ بع در  نا خـ ـ بحا يار صـ نا بـ ـ نآ ـت  شذ ـ گر رد سـ
د ، ـــ نشا ـــ ه ب ــ تخا ــ ه س ــــ ت ک ــ سین ی  ــ نخس نآر ) ـــ ن ق ـــ یا )

هدو ، ــ نآ ب زا  ش  ــ یپ ه  ــ ت ک ــ سا ی  ــ با ـــ تک ق  ــ ید ــ صت ه  ـــ کلب
ـت ، سا ز  ــــ یچ ه  ــــ مه ح  ــ یضو ــ و ت

ـف) سو یـ ات 111 /   103 !« ) ـد نراد نا  ـ میا ـی کـه  هور يار گـ ی بـ ــ تمحر ی و  ــ تیاد بـا هـ
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هک  دزاسیم  ناشنرطاخ  ار  انعم  نیا  نآ  رد  تسا و  فسوی  هروس  همتاخ  تایآ  نیا 
(395  ) فسوی هروس  نایاپ 

ـا ما ـد و  نـسریمن نآ  مدر بـه  زا مـ ـی  لیلق دادـعت  زج  هک  تسا  یبایمک  تلیـضف  زیزع و  ماقم  تسا ، صلاخ  دـیحوت  نامه  هک  لماک  نامیا 
فرـص ار  دوخ  تقاط  همه  یـشاب و  صیرح  ناشیا  ندروآ  نامیا  هب  ادـخ )! لوسر  يا   ) ـد کـه تـو نچ ره  دنتـسین ، روآناـمیا  مدر  ـر مـ ثکا

 ! ینک
ددع ـر  گم دنا  ـ میمن صلا  ــ دیحوت خ ضحم و  نامیا  يارب  سپ  تسا ، كرـش  هب  بوشم  ناشنامیا  دـنروآیم ، نامیا  هک  مه  یتیلقا  نآ  و 

 ! مدرم زا  یلیلق 
مه ادخ  شناوریپ و  نینچمه  درکیم و  توعد  نادب  تریـصب  اب  هلآوهیلعهللایلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  یهار  نامه  صلاخ  دـیحوت  نیا 

یلاصیتسا باذع  زا  دنکیم و  دـیدهت  ار  ناشنامیا  ناشدـیحوت و  هک  یکلاهم  تسا ، کلاهم  زا  وا  وریپ  نینمؤم  هدـنهد  تاجن  وا و  رـصان 
ءاـیبنا هراـبرد  ادـخ  تداـع  هک  ناـنچمه  ، دـنکیم ناشـضرقنم  لصأتـسم و  هدـش و  نیکرـشم  ریگناـبیرگ  يدوز  هب  دوـب ، هداد  هدـعو  هک 

ناشیا  ياهناتساد  رد  تسا و  هدوب  نینچ  مه ، شاهتشذگ 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 396)

(1  !) نینمؤم يارب  تسا  تمحر  تیاده و  تقیقح و  نایب  تربع و 
 . 102 22 ص :  ناز ج :  ـ یملا - 1

(397  ) فسوی هروس  نایاپ 
(398)

مالسلاهیلع فسوی  بوقعی و  ینید  بدا  يونعم و  تیصخش  : مهن لصف 

نآرق رد  وا  يانث  فسوی و  يونعم  ماقم 

نیقیّدِص " و  نیصَلُخم " و"   " زا دیجم  نآرق  رد  ار  مالسلاهیلع  فسوی  لاعتم ، دنوادخ 
(399)

ت . ـــــ سا هد  ـــ ناو ـــ ن "خ ــ ین ـــ سحم "

تسا . هداد  ملع "  مکح " و"   " فسوی هب  دنوادخ  - 
تسا . هتخومآ  وا  هب  ار  ثیداحا " لیوأت   " دنوادخ - 
تسا . هدیزگرب  هدر و  ءا "کـ ـ ِبتِْجا  " ار وا  ـد  نواد خـ - 
 " تسا هدرک  مامت  وا  رب  ار  دوخ  تمعن   " دنواد خـ - 

تسا . ه  ــ تخا ق سـ ــ حلم ـن"  یحلا " صـ هب ار  ـف  سو ـد یـ نواد خـ  ـ
وا هتفگ ، ـا  نث میهاربا  لآ  حون و  لآ  رب  هک  اج  نآ  زین  ماعنا  هروس  رد  هدـش و  رکذـتم  فسوی  هروس  رد  دـنوادخ  هک  دوب  یئاهانث  نآ  اهنیا 

(1  ! ) تسا هدر  ـ مش نا  ـ شیا هر  ـ مز رد  ـز  ین ار 
 . 127 22 ص :  ناز ج :  ــ یملا - 1

مالسلاهیلع فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 400)

مالسلاهیلع فسوی  تازا  ـ یتما تاما و  ـ قم
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( فسوی  / 6 ....« ) َو ـِث  یداحالا ـِل  یوْأ َتـ ِمـْن  ـَک  ُمِّلَُعی َو  ـَک  ُّبَر ـَک  یبَتْجَی َِکلذ  َو َکـ »
رد ظاحل  هس  زا  هدومر ، اـطعا فـ مالـسلاهیلع  فسوی  شـصلخم  هد  ـ نب ار کـه بـه  اد  ـم خـ یظع ياـهتمعن  يونعم و  تا  ـ ماـقم ـد  یجم نآر  قـ

دهدیم : حرش  قوف  ـه  یآ
ند  ـــ هد ش ــ یز ــ گرب 1 ـ 

(401  ) مالسلاهیلع فسوی  تازایتما  تامدقم و 
ثیداحا  لیوأت  میلعت  2 ـ 

ت ـــــ معن ما  ـــــ متا 3 ـ 

فسوی ندش  هدیزگرب 

( فسوی  / 6 !« ) دنیزگیمرب ار  وت  تراگدرورپ  ناسنیدب  «و 
رار ــ دو ق ــ ت خ ــ محر لو  ــ مشم ار  وا  د  ــ هاو ــ خب هک  تسا  نیا  هب  ار ، دوخ  ناگدنب  زا  ياهدنب  ناحبس  يادخ  ندیزگرب  ءاِبتِْجا "و   " موهفم

د ــ نک ظفح  ینا  ــ طیـش هد  ــ نکار ــ يا پ ــ ههار رد  یگدنکارپ  قرفت و  زا  ار  وا  روظنم  نیا  هب  دشخب و  شـصاصتخا  تمارک  دیزم  هب  د و  ــ هد
ار وا  دوشیم و  وا  رو  ــ ما یلو  ــ تم شدوخ  ناحبس  يادخ  هک  دریگیم  تروص  یتقو  مه  نیا  دزادنیب . م  ــ یقتـسم طار  ــ ـص هار  ــ ها ـــ ـش هب  و 

هب  دنادرگیم ، دوخ  صاخ 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 402)

 / 24 !« ) َنیصَلْخُْملا ـا  َنِدا ــ بِع ْن  ــ ِم ُه  ــ َّنِا : » دو ــ مر مالسلاهیلع فـ ـف  سو هرا یـ ـ برد نا کـه  ـ نچم هـ دنشاب . هتشادن  هرهب  وا  زا  نارگید  هک  يروط 
( فسوی

(403  ) فسوی ندش  هدیزگرب 

ثیداحا لیوأت  میلعت 

ریبعت حالطـصا  هب  ای  دنکیم و  لیدبت  تقیقح  هب  ار  باوخ  دیآیم و  شیپ  باوخ  ندید  زا  دـعب  هک  دـنیوگ  ار  يدـمآشیپ  نآ  لیوأت " "

اب بساـنتم  یتروـص  لکـش و  رد  هدـش و  مسجم  اـیؤر  بحاـص  يارب  باوـخ  ملاـع  رد  نآ  تقیقح  هک  تـسا  ياهثداـح  نآ  و  دـیامنیم .
دیـشروخ هام و  هراتـس و  هدزای  لکـش  رد  هک  فسوی  ناردارب  ردام و  ردپ و  هدجـس  دننام : تسا . هدرک  یئامندوخ  يو  رعاشم  كرادم و 

دندر . هد کـ ــ جس يو  ربارب  رد  هک  دوب  هدش  مسجم 
تقیقح رد  نوچ  دننک ، هدارا  " اهایؤر  " هب نآ  زا  دـنیوگ و  ار  هملک  نیا  دو  ــ ـشیم را  ــ یـسب ت و  ــ ـسا ث  ــ ید ــ ع ح ــ مج " ثیداحا ه"  ــ ملک

هک  رو  ــ نا ط ــ مه دوشیم ، مسجم  ناسنا  سفن  ربارب  رد  ییاهتروص  هب  رو  ــ ما باو  ــ ملاع خ رد  هچ  تسا . سفن " ث  ــ ید ــ " ح مه ایؤر 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 404)

ث ــ ید ـــ يراد ح ــــ یب د  ــ ننا ــ م م ــ ا ه ــــ یؤر س  ــ پ دـنکیم . مسجم  شاهدنونـش  شوگ  يارب  ار  دوخ  بلاـطم  ياهدـنیوگ  ره  يرادـیب  رد 
ت . ــ سا س  ــ فن دو  ــ ث خ ــ ید ــ ت و ح ــ سا

، دوب هداد  میلعت  مالـسلاهیلع  فسوی  هب  ار  نآ  لیوأت  دنوادخ  هک  یثیداحا  زا  دوصقم  هک  دـیآیمرب  هروس  نیا  رد  فسوی  ناتـساد  زا  نکل 
چـه ـد ، یآیم رد  ناسنا  روصت  هب  هک  تسا  یعیاقو  ثداوح و  قلطم  ینعی  ثیداحا  قلطم  نآ  زا  دوصقم  هکلب  تسا ،  ایؤر  ثیداحا  زا  معا 

یلاعت يادخ  هک  تسا  یتیاکح  نآ  ایؤر ، ملاع  ثداوح  لاثم  دراد . يراد  ـ یب رد  یئا کـه  ـ هنآ دراد و چـه  باو  رد خـ یتارو کـه  ـ ـصت نآ 
زا ای  ینادـنز و  ياقفر  باوخ  زا  دو و  باو خـ زا خـ فسو  ـت کـه یـ ـسا یلیوأت  نآ  زین  در و  فسو کـ باو یـ لیوأت خـ رد  بوقعی  لوق  زا 
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درک . رصم  ز  ــ یز ــ باوخ ع
دو : ـ مر هدر کـه فـ ناد کـ ـ نز يا  ـ هزور رد  فسو  زا یـ تسا کـه  یتیاکح  يرادیب  م  ــ لا ــ ثداو ع ــ لاثم ح و 

(405  ) ثیداحا لیوأت  میلعت 
ن ــ ياد م ــ ار خ م  ــ لع نیا  مزا و  ــ سیم ها  ــ گآ نا  ــ تباو ــ ل خ ــ یوأ ــ هب ت د  ــ ینک لوا  ــ نت د و  ــ یآ ما  ــ عط ه  ــ نآ ک زا  ل  ــ بق ار  ا  ــ مش ن  ــ م »... 

( فسو یـ  / 37 ....« ) ـت سا ـه  تخو ـ مآ ن  ــ هب م
.« دننکیمن كاردا  اهنآ  درک و  یهاوخ  رادربخ  ناشراک  نیا  زا  ار  نانآهک  میدرکیحو  ودب  »...

ت ــ معن ما  ــ متا

دنکیم ، لما  بوقعی کـ ناد  ـ نا شیو بـر تـو و بـر خـ تمعن خـ «و 
دوب ، هدرک  لماک  قحسا  میهاربا و  تناردپ  رب  نیا  زا  شیپ  هچنانچ 

( فسو ــ ی  / 6 !« ) ـت سا م  ــــ یکح ا و  ـــ ناد ترا  ـ گدرور ـــ ه پ ــ ک
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 406)

هک روط  نآ  لام  نآ  زا  دـناوتیمن  یتمالـس  ای  تینما  نتـشادن  رطاخ  هب  نکل  دراد و  یلام  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  تمعن " مامتا   " موهفم
ـد نیو ـ گی ـد مـ ـسر ـت بـ مـال ـ ـس نآ  تینما و  نآ  ـر بـه  گا لا  نیا حـ رد  دـنک و  هدافتـسا  ـد ، هاو ـ خب هک  روـج  ره  تقو و  ره  دـهاوخیم و 

ما شـد . ـ مت وا  ر  ــ ـت ب معن
ياهتمعن همه  دیوجیم ، کسمت  اهنادب  تداعـس  هب  ندیـسر  یگدنز و  همادا  يارب  هک  یبابـسا  یمامت  دشاب  ادخ  تیالو  رد  ناسنا  رگا 

ره د ، ــ دهاوخ ش تمقن  شیارب  اهتمعن  نآ  نیع  دشاب ، ناطیش  تیالو  رد  ضورفم ، صخش  نیمه  رگا  وا و  هب  تبـسن  دوب  دنهاوخ  یهلا 
 ! دنشاب تمعن  هک  هدیرفآ  ار  اهنآ  د  ــ نواد ــ هک خ د  ــ نچ

هدومرف : مالسلاهیلع  فسوی  ترضح  دروم  رد 
نیا  ـن  کلو دیوش  دنمتداعس  یگدنز  رد  نآ  نتشاد  اب  هک  هداد  ییاهتمعن  امش  هب  ادخ   ـ

(407  ) تمعن مامتا 
، منکیم ماـمت  لـیمکت و  د ، ــ نـشاب شناد  ــ نزر ــ ـر ف یا ـ ـس شر و  ـ ـسمه بو و  ـ قعی نا  ـ مه بو کـه  ـ قعی لآ  قح  رد  قـح تـو و  رد  اـهتمعن 

نیا يار  ــ ه ب ــ تفر ــ وا گ ـف بـه  طع ار  بو  ـ قعی لآ  ل و  ــ ـصا ار  ـف  ـسو باـطخ کـه یـ نیا  رد  دـید . باو  رد خـ فـسوی  هـک  روـط  ناـمه 
د . ــ شا قبا بـ ــ طم وا  باو  ــ ت کـه بـا خ ــ سا

ـل یوأ ــ داد و ت رار  نیـصَلُخم قـ زا  ار  وا  داد و  تزع  کـلم و  توبن و  تمکح و  ار  وا  هک  دوـب  نیا  هب  فـسوی  دوـخ  رب  تمعن  ندـش  ماـمت 
در . شمیلعت کـ ثیدا  ـ حا

نابایب و زا  ار  شتیبلها  وا و  دینادرگ و  نشور  يدـنزرف  نینچ  نتـشاد  اب  ار  بوقعی  مشچ  هک  دوب  نیا  بوقعی  لآ  رب  تمعن  ندـش  مامت  و 
درک . نا  ـ شيزور ی  ــ هفرم یگد  ــ نز یتنطلس  ياهخا  ــ رد ک ا  ــ نآ ج رد  دروآ و  رهش  هب  ینیشنارحص  یگدنز 

تسا  نیا  را بـه  ـ عشا قحسا  ـم و  یهار ـ با ینعی  فسوی  یلبق  نارد  تمعن بـر پـ ما  ـ متا
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 408)

قحسا میهاربا و  تیب  زا  ثرا  ناونع  ـد بـه  سریم فسو  ـر بـه یـ گا تسا و  هدو  یگشیمه بـ ـر و  متـسم نا  ـ مدود نیا  رد  ـا  هتمعن ـن  یا کـه 
د . ـــ سری مالسلاهیلع مـ بو  ـــ قعی نا  ـ مدود ه  ـــ یقب ه  ــ وا ب زا  ف و  ــ سو ــ هب ی مه  بوقعی  زا  ـت و  سا بوقعی  و 

ه :  ــ د ک ــ هدیم تسد  ار بـه  ـا  نعم ـن  یا تشذ  ـه گـ چنآ رد  ـت  قد
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ـت ، سا هدو  نیصَلُخم بـ زا  فسوی  ـد  ننام مه  مالسلاهیلع  بوقعی  1 ـ 
دو . ــ هتخو ب ــ مآ ث  ـــ یدا ــ حا ل  ــ یوأ ـــ ز ت ـــ ین ار  يو  اد  ــــ و خ

دوخ نادـنز  ياقفر  باوخ  لیوأت  رد  فسوی  نوچ  . ) دنتـشاد ثیداحا  لـیوأت  هب  ملع  دـندوب و  صَلُخم  زین  قحـسا  میهاربا و  شناردـپ  2 ـ 
وریپ هک  مراد  ببـس  نادب  ار  تفـص  نیا  میادخ و  يارب  صَلُخم "  " هک تسا  نیا  يارب  ـم  نادیم ار  يزیچ  ره  لیوأت  نم  رگا  هک  دـیوگیم 

م ). ــ بو ــ قعی ق و  ــ حسا م و  ــ یهار ـ با نو  ــ ی چ ــ نارد ــ پ
(409  ) تمعن مامتا 

تسا . ناحبس  يادخ  يار  صال بـ ـ خا جیا  ـ تن زا  ثیدا  ـ حا لیوأ  ملع بـه تـ ـه  لئسم 3 ـ 
ار هدجس  داد و  رارق  هلبق  هبعک  ریظن  ار  فسوی  تقیقح  رد  درک  هدجـس  فسوی  ربارب  رد  دوب  ادخ  يارب  صلخم  کی  هک  بوقعی  یتقو  4 ـ 

تسا . هدوبن  يرگید  زیچ  ادخ  زج  فسوی  دزن  فسوی و  يارب  درکن ! دحاو  يادخ  يارب  زج 
. دـنک تر  ـ خآ ه  ــ میمـض ار  ا  ــ یند ه  ــ تـشادر ــ ـز ب ین ار  هدیعـس  تایح  صقاون  ریاس  هک  نیا  هب  تسا ، تیالو  بیقعت  تمعن  مامتا  هب  دارم  5 ـ 

(1)

فسوی تمصع  ینید و  بدا 

 . 129 21 ص :  نازیملا ج :  - 1
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 410)

ـل یلحت درو  ـد مـ نکیم ـل  قن وا  زا  ر  ــ یز تا  ـ یآ رد  ـد  یجم نآر  ــ ار کـه ق ـی  ئا ـ عد مالـسلاهیلع  فـسو  تمــصع یـ ینید و  بدا  یفر  ـ عم رد 
ـم: یهدیم رار  قـ

ت : ــ فگ دو و  ــ من د  ــ ید ــ هت ار  وا  ز  ــ یز ـــ ر ع ـــ سمه ه  ــ ـی ک تقو رد  ـق  ید ـف صـ سو یـ
مزادنایم »! تنادنز  هب  ینکن  میوگیم  هچ  نآ  رگا  »
در : ــــ ضر ک ــــ در و ع ـــ اد ک ــ ه خ ــ ور ب ـف  سو یـ

 ! ن ــ راگدرورپ م يا  »- 
د ! ـــــ نناو ــ خی ناد مـ ــــــ ار ب ــ نا م ـ نیا کـه  يز ، ـ یچ نآ  زا  تسا  ـر  تبوبحم ـر و  تهب ـر مـن  ظن رد  ناد  ـ نز نتفر بـه 

ینادرگنرب ، نم  زا  ار  نا  ـ شدیک ینکن و  مکمک  وت  رگا  و 
(411  ) فسوی تمصع  ینید و  بدا 

دزاسیم ، لیامتم  نا  ـ شتوعد تباجا  هب  ارم  مسفن  ياوه 
فسوی )  / 33 !« ) دمآ مهاوخ  رد  نیلهاجهرمز  رد  هاگ  نآ  و 

نایم تسا  هدش  رئاد  شایلعف  فقوم  رد  يرابرد و  نانز  دزن  شرما  هک  دهدیم  حرـش  شراگدرورپ  يارب  نینچ  ار  دوخ  يراتفرگ  فسوی 
ا ــ هنآ تساوخرد  تباجا  رب  ار  نادـنز  دوب ، هدرک  شتمار  د کـ ــ نواد ــ هک خ ی  ــ ملع هب  ا و  ــ هنآ هتـساوخ  تباجا  ناـیم  نادـنز و  هب  نتفر 

دهدیم . ح  ــ یجرت
تامدـقم نیا  تسا و  يوق  رایـسب  دـناهداد  بیترت  دوخ  روظنم  هب  ندیـسر  يارب  يرابرد  ناـنز  هک  یتامدـقم  بابـسا و  مه  یفرط  زا  نکل 

اد و يریگتسد خـ زج  ياهراچ  دـیامنیم و  دـیدهت  شیادـخ  هب  نامیا  ملع و  لاطبا  راـگدرور و  ماـقم پـ هب  لـهج  تلفغ و  هب  ار  فسوی 
دنیبیمن . وا  مکح 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 412)
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دوخ نتـساوخ  تجاح  نوچ  دنکیمن ، دوخ  يارب  یتجاح  تساوخرد  هک  تسا  نیا  دهدیم  زورب  دوخ  زا  هک  ار  یبدا  اعد  نیا  رد  فسوی 
شراـگدرورپ هک  یملع  تمعن  لاـطبا  هب  دـنکیم  شدـیدهت  لـهج  هک  نیا  هب  دـنکیم  هراـشا  اـهنت  هکلب  تسا ، ندرک  مکح  هوـحن  کـی 

م ــ یلـست اذ  ــ ل یلا ، ــ عت ياد  ــ تیا خ ــ نع تسا بـه  فقوتم  وا  زا  ناـنز  دـیک  ندـش  رود  لـهج و  رطخ  زا  شایئاـهر  هدومرف و  ش  ــ تمار ــ ک
 ! ت ــ فگن ير  ــــ گید ز  ــ یچ هد و  ـــ وا ش ر  ــ ما

هجیتن رد  ،و  دینادرگب وا  زا  نتفر ، نادنز  هب  ندش و یـا  فرحنم  زا  دوب  ترابع  هک  ار  نانز  دیک  درک و  باجتـسم  ار  شیاعد  یلاعت  يادـخ 
 ! نادنز زا  مه  ،و  دش صالخ  فارحنا  زا  مه 

نارود تروص  رد  ار  دوخ  یبلق  لیامت  تساوخ  تقیقح  رد  ...، هب " مهدیم  حـیجرت  ار  نادـنز  نم  اراگدرورپ ، : " درک ضرع  هک  نیا  اـما 
نادنز  هب  اهیضعب ، نامگ  هب  هک  نیا  هن  دیامن ، راهظا  ءاشحف  هب  تبسن  ار  دوخ  ینمشد  ترفن و  نادنز و  نتفر  هب  تبسن  روبزم 

(413  ) فسوی تمصع  ینید و  بدا 
(1 ! ) دشاب هتشاد  تسود  ار  نتفر 

اعد نایب و  رد  فسوی  بدا 

هدیشک و فص  شربارب  رد  نامیشپ  ناردارب  یتقو  تسا  نیا  دنکیم ، لقن  مالسلاهیلع  فسوی  زا  دیجم  نآرق  هک  ییاهبدا  نیرتفیطل  زا 
اور يو  رب  هک  یئاهافج  زا  یتح  دادن ، رارق  شنزرـس  دروم  ار  اهنآ  اهنت  هن  يدرمناوج  توتف و  هار  زا  وا  دندوب  دوخ  لامعا  تبوقع  رظتنم 
هب هک  يزور  هاوخ  دنتخورف و  شدنچ  یمهارد  زیچان و  یئاهب  هب  هک  يزور  هاوخ  دـنتخادنا و  شهاچ  رعق  هب  هک  يزور  رد  هاوخ  دنتـشاد ،

و  تخیگنا -.... داسف  مناردارب  نم و  نیب  ناطیش  هک -  نیا  هب  درک  ریبعت  ا  ــ هنآ ه  ــ مه زا  هکلب  دربن ، یمسا  دندومن : شمهتم  يدزد 
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مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 414)
درکن . دای  يد  ــ هب ب ار  نانآ 

دناریم نابز  رب  یبر "! یبر ، دیوگیم و"  انث  وا  رب  درامشیم و  دوخ  هب  تبسن  ار  شراگدرورپ  ياهتمعن  فسوی  هک  دوب  هنحص  نیا  رد 
اب دنکیم و  فوطعم  ناحبس  دنوادخ  يوس  هب  هدینادرگرب و  نانآ  زا  ار  نخس  يور  هرسکی  دوشیم و  یهلا  هبذج  راچد  هک  نانچ  نآ  ات 
رد دسانشیمن و  ار  ناشیا  یلک  روط  هب  دوبن و  نانآ  اب  شنخس  يور  ًالصا  یئوگ  وت  دنکیم ، اهر  ار  ردام  ردپ و  هدش و  لوغـشم  شیادخ 

دنکیم : ضرع  دوخ  راگدرورپ  هب  هبذج  نیا 
يدرک ، مايزور  تنطلس  کلم و  زا  اراگدرورپ ، »

يداد ، مدا  ــ ـث ی یدا ــ حا ـل  یوأ ــ زا ت ياهرا  ــ و پ
! ِضْرالاَو ِتاو  ــ مَّسلا َر  ــ ِطا فـ

(415  ) اعد نایب و  رد  فسوی  بدا 
ینم ، ّیلو  تر  ـ خآ ـا و  یند رد  وت 

 ! نار ـــ یمب نا  ـــــ ملسم ار  ـــــ م
( فسوی  / 101 !« ) ـا مر قحلم فـ منیحلاص  و بـه 

سفن هاگ  نآ  ثیداحا ، لیوأت  هب  ملع  تنطلس و  زا  دوب  ترابع  اهتمعن  نآ  دیوگیم و  انث  دراد  تسد  رد  هک  يرضاح  تمعن  رد  ار  ادخ 
اهنامـسآ راگدیرفآ  هتـشاد ، ینازرا  وا  هب  ار  اهتمعن  نیا  هک  يراگدرورپ  هک  دوشیم  لقتنم  انعم  نیا  هب  یهلا  ياهتمعن  رکذ  زا  شفیرش 

یتردق ياراد  دوخ  هیحان  زا  تادوجوم  نیا  هک  یتلاح  رد  دوجو ، هصرع  هب  مدـع  متک  زا  تسا  ملاع  تادوجوم  هدـنروآ  نوریب  نیمز و  و 

یعوضوم ریسفت   ) ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز 
( نازیملا

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 129ناهفصا   هحفص 122 

http://www.ghaemiyeh.com


رد ار  دوخ  رما  هرادا  تیحالـص  ،و  دندوبن د ، ــ ننک ع  ــ فد دو  ــ زا خ ار  ی  ــ تمقن رر و  ــ ـض ای  هدرک و  بلج  دوخ  هب  ار  یتمعن  عفن و  نآ  اب  هک 
دنتشادن . ترخآ  ایند و 

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 416)
!« ِضْرالاَو ِتاومَّسلا  َرِطاف  تفگ « : هک  نآ  زا  دعب  اذل  دوب و  دـهاوخ  يزیچ  ره  ّیلو  ومه  مرجال  سپ  تسا ، يزیچ  ره  راگدـیرفآ  وا  نوچ 

تحت تسا  ياهدـنب  هکلب  تسین ، ترخآ  اـیند و  رد  دوخ  سفن  هرادا  کـلام  هک  تسا  يراوـخ  هدـنب  وا  هک  درک  راـهظا  فـسوی )  / 101)
هک یماـقم  ره  رد  هدوـمن و  نیعم  شیار  دـهاوخب بـ هک  ار  یتشونرـس  ره  هک  تـسا  ناحبـس  يادـخ  ناحبـس و  يادـخ  تیـالو  تموـمیق و 

درک : ضرع  تهج  نیا  زا  دهدیم ، شرارق  دهاوخب 
( فسوی / 101 !« ) یتسه نم  ّیلو  ترخآ  ایند و  رد  وت  ِةَرِخْالا -  َو  اْینُّدلا  ِیف  ِِّیلَو  َْتنَا  »

ینعی مالـسا ، نتـشاد  اب  هک  دوب  نیا  نآ  دزاس و  هدروآرب  ار  نآ  هک  تسین  یـسک  شراـگدرورپ  زج  هک  داـتفا  یتجاـح  داـی  هب  اـج  نیا  رد 
ایند  يارس  زا  ندش -  راگدرورپ  هب  میلست 

(417  ) اعد نایب و  رد  فسوی  بدا 
دـندومن و تلحر  ـا  یند زا  تلا  ناد حـ بو بـ ـ قعی قحـسا و  لیعامـسا و  میهاربا و  شناردـپ  هک  يروط  نامه  دوش ، لـقتنم  يارـس  رگید  هب 

 ! ت ــ سا ـن  یحلا ـــ زا ص تر  ــ خآ رد  ـه  نیآ ره  میهاربا  دومرف -  اهنآ  هرابرد  دنوادخ 
تفگ : دوخ  نادنزرف  هب  بوقعی  زین  و 

! راهنز سپ  »... 
د »! ــ یشا ــ هدو ب ــ نا ب ـ ملسم ـن کـه  یا ر  ــ گم د  ــ یور ا نـ ــ یند زا 

تسا : هتفگ  هدرک و  فسوی  هک  تسا  یئاعد  نامه  اعد  نیا  و 
( فسوی  / 132 ، ) نار ـــ یمب ن  ــــ ید مال و  ـــــ سا ا  ـــ ار ب ـــ «م
( فسوی  / 101 !« ) ـا مر ــ ق ف ـــ حلم م  ـــ حلا نادر صـ و بـه مـ

هک  تسا  یتساوخرد  نامه  نیحلا  نتسو بـه صـ ـ یپ مال و  ـ سا ندرم بـا  نیا  زین  و 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 418)

دوب : هدرک  ضرع  هدو و  ـ من مالسلاهیلع  میهاربا  شدج 
 ! ن ــ ـا ک طع م  ــ کح ار  ـــ م ارا ! ــــ گدرور ـــ «پ
ءارعش )  / 83 !« ) ـا مر قحلم فـ منیحلاص  هب  و 

نآ یگدـنز  زا  هرطاـخ  نیرخآ  ناونع  هب  ار  نآ  هدرک و  باجتـسم  ار  شیاـعد  تشذـگ  یلبق  تاـیآ  رد  هک  يروط  ناـمه  مه  دـنوادخ  و 
تسا ! هدر  ــ نا ب ـ یا ه پـ ــ ار ب ف  ــ سو ــ یگد ی ــ نز نا  ــ تساد نآ  اب  هدومرف و  تیاکح  شمیرک  نآرق  رد  بانج 

 ( مجن  / 42 !« ) ـی هَْتنُم ـ ْلا ـَک  ِّبَر ـی  ِلا َّنَا  َو  »
(1 . ) تسا یبیجع  فطل  ینآرق  ياهقایس  رد  کبس  نیا  و 

 . 14 12 ص :  ناز ج :  ــ یملا - 1
(419  ) اعد نایب و  رد  فسوی  بدا 

فسوی راگدای  اعد و  نیرخآ 

هد و ـ نا یقا مـ مالــسلاهیلع بـ فـسو  زا یـ تـسا کـه  ياهر  ـ طا را و خـ ـ گدا نـیر یـ ـ تفـیطل نـیر و  ـ تا ـ بیز دو  ـ ــشیم لـقن  ًــالیذ  یئا کـه  ـ عد
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عـضو یـک زا مـ ار  با  ـ نج نآ  ـت  خا ـ نـش بدا و  ه  ــ جرد تـیا  ـ هن هدو کـه  ـ مر ـل فـ قن تر  ـ ـضح نآ  زا  ـد  یجم نآر  رد قـ لا  ـ عتم ـد  نواد خـ
د : ـــ هدی نا مـ ـــ شن ـی  هلا ـت  یشم فاطلا و  ر  ــ بار ــ رد ب هد  ـ نب

 ، ف ــ سو ــ ر ی ــ د ب ــ ند ــ مآ رد  ه  ـــ ها ک ــ نآ گ «پـس 
ـت : فگ ـد و  ینا ـ بسچ ـه  نیس ار بـه  دو  ردا خـ رد و مـ پـ

دو ! ـد بـ یهاو ــ نمیا خ ا  ــ نآ ج رد  هّللاءا  ــ شنا ـد کـه  یئآرد ر  ــ صم بـه  - 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 420)

دندمآ ، رد  هدجس  هب  تمعن  نیا  هنارکش  هب  فسوی  ربارب  رد  نانآ  یگمه 
ـت : فگ در و  رد کـ يور بـه پـ دیدب  نیا  نوچ  فسوی 
 ! مدوب هدید  یکدوک  رد  هک  یئایؤر  لیوأت  دوب  نیا  - 

داد ، رار  ـــــ قدا ق ــ يا ص ــ یؤر ار  نآ  د  ــ نواد ــ خ
تخاس ، جراخ  منادنز  زا  دومن و  ناسحا  نم  هب  و 

د ، ــــــــ یشخب تا  ـــ جن ی  ــ نیشن ه  ـــ یدا ـــ ج ب ــ نر زا  دروآرد و  ر  ـــ هش ه  ـــ ار ب ا  ـــ مش و 
دومن ، نم  هب  تخیگنا  مناردارب  نم و  نایم  ناطیش  هک  يداسف  نآ  زا  دعب  ار  ناسحا  نیا  و 

 ! تسا ـ نشآ ـد، هد ما  ـ جنا دهاوخب  هک  يرما  ره  قیاقد  هب  نم  راگدرورپ  هک  یتسرد  هب  يرآ 
تسا ! ـم  یکح ـا و  ناد وا  یتسرد کـه  بـه 

اراگدرورپ ! - 
(421  ) فسوی راگدای  اعد و  نیرخآ 

يدرک ، مايزور  ـت هـم  نطلس ـک و  لم زا  ـک  نیا
یتخومآ ، مثیدا  ـ حا ـل  یوأت زا  ياهراپ  و 
نیمز ! اهنامسآ و  هد  ـ نروآ دیدپ  يا  - 

 ! یتسه نم  ّیلو  تر  ـ خآ ایند و  رد  وت 
ناریمب ! نید  مالسا و  اب  ارم 

( فسوی  / 101 !« ) امرف مقحلم  حلاص  نادرم  هب  و 
نینچمه دو و  هد بـ نآ شـ ياراد  مالـسلاهیلع  فسو  ار کـه یـ يذو  ـ فن ترد و  هدو و قـ ـ من ر  ــ بد ــ تا ت ـ یآ ـن  یا رد  ـد  یا مر بـ ـ تحم هد  ـ نناو خـ

ـد تـا ند ـ ـش اد  وا جـ زا  يزور کـه  زا  ناردار  هک بـ ار  یتار  ـ طاـخ نینچمه  دنتـشاد و  وا  رادـید  هـب  شرداـم  ردـپ و  هـک  ار  یقاـیتشا  تدـش 
زا  ـد ، نبا ـ ییم تمظع  تز و  تخت عـ رب  یلو  ــ تسم ر و  ــ صم ز  ــ یز ــ ار ع وا  ه  ـــ زور ک ـــ ما

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 422)
د. ــــ یا ـــ من كرد  هدو ، ـــــ من لا  ــــ معا دو  ـــــــ مال خ ــ رد ک زز  ــ عم یّبن  ـن  یا ـی کـه  تو ـ بن بدا  ه  ــ دزا تـا ب ـم سـ سجم ـر  ظن رد  ـد ، نراد وا 
، تسا هدوب  شراگدرورپ  يارب  نآ  زا  یمهس  ای  شراتفگ و  همه  ای  هک  نیا  رگم  دوشگن  یمالک  هب  بل  راتفگ ، نیا  رد  مالسلاهیلع  فسوی 

دوب نیا  هلمج  نآ  شراتفگ و  لوا  رد  تسا  یهاتوک  هلمج  هدوبن ، ادخ  يارب  هدمآ و  نوریب  مالـسلاهیلع  فسوی  بل  ود  زا  هک  هچ  نآ  اهنت 
دو کـه ـ شن مهو  در تـا تـ ـد کـ یقم یهلا  تیـشم  هب  مه  ار  نیمه  هزات  دوب "! دیهاوخ  نمیا  نآ  رد  هّللاءاشنا  هک  دیئآرد  رـصم  هب  : " تفگ هک 

تسا ! نا  ـ هج د  ــ نواد ــ زا خ ـل  قتسم ـی "  نمیا ه"  ــ ـش ب تمکح رد  يو 
ـن و تفگ ـا  نث دو ، هدر بـ يو کـ زور بـه  ـ ما رد تـا  زا پـ تقرا  ـ فم زور  زا  یئا کـه  ـ هنا ـ سحا هرا  ـ برد ار  دو  را خـ ـ گدرور در پـ عور کـ ـ ـش سپس 
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يا  ـ یؤر نا  ـ تساد ه  ــ در ب ــ اد ک ـ تبا
(423  ) فسوی راگدای  اعد و  نیرخآ 

هدر وا کـ باو  زا خـ ـا  قبا ـ ـس يریبعت کـه  رد  ار  دو  رد خـ ــ مـال پ ــ ـن ک یا رد  ـت . خا ـ ـس ـق  قحم ار  نآ  ـل  یوأ ـد تـ نواد ــ ـن کـه خ یا دو و  خـ
يا ـ نث قـح  در تـا  قیدـصت کـ دوـب ، هدوتـس  تمکح  مـلع و  هـب  ار  ادـخ  دوـب و  هدرک  دوـخ  مـالک  رخآ  رد  ردـپ  ـی کـه  ئا ـ نث رد  ـه  کلب دو  بـ
دوب هدرک  ـل  قن ار  دو  باو خـ یکدو خـ رد کـ فسو  یتقو یـ بو ، ـ قعی تر  ـ ضح چـه  ـد ، ـشا هدر بـ ادا کـ ـی  غیلب رو  ار بـه طـ شرا  ـ گدرور پـ

ـد ، نیز ـ گیمرب تراگدرورپ  نینچ  نیا  : » دوب هتفگ 
... د ـــــ هدی ــ تدا م ـــ ـث ی یدا ـــ حا ل  ــ یوأ ـــ زا ت و 

فسوی )  / 6 !« ) تسا میکح  اناد و  تراگدرورپ  نوچ 
قیاقد هب  نم  راگدرورپ  هک  یتسرد  هب  يرآ ، : » دیوگیم وا  هب  دنکیم ، قیدصت  ار  ردپ  باوخ  ریبعت  هک  نآ  زا  دعب  اج ، نیا  رد  مه  فسوی 

تسانشآ ! دهد ، ماجنا  دهاوخب  هک  يرما  ره 
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 424)

تسا »! ـم  یکح اناد و  وا  و 
هب ار  اهنآ  ه  ــ مه دومن و  هراشا  لامجا  روط  هب  دوب  هدـمآ  شیپ  شیارب  نآ  لیوأت  نیب  شباوخ و  نیبام  نینـس  رد  هک  یثداوح  هب  هاـگ  نآ 

دنوادـخ ياـهناسحا  زا  ار  اـهنآ  ـه  مه تهج  نیا  زا  ـت ، ـسنادیم ـر  یخ دو  يار خـ ار بـ ثداوح  نآ  نوچ  داد و  تبـسن  دوـخ  راـگدرورپ 
(1 ! ) درمش نا  ـ بر ـ هم

وا مالک  رد  بوقعی  دیماو  ربص  روهظ 

ـی کـه  نا ـ مز ـد ، نکیم ـل  قن وا  زا  ار  یئا  ـ عد مالسلاهیلع  بو  ـ قعی ـی  فر ـ عم رد  ـد  یجم نآر  قـ
 . 138 12 ص :  ناز ج :  ـ یملا - 1

(425  ) وا مالک  رد  بوقعی  دیما  ربص و  روهظ 
ـد: ندروا ـ ین دو  ار بـا خـ ادو  ـ هی نیماینب و  ـی  لو ـد  ندر ـت کـ عجار ـر مـ صم زا  شناد  ـ نزر فـ

ت : ـــ فگ د و  ـــ ینادر ـــ گر ـــ يور ب ا  ـــ هنآ زا  »
! فسوی زا  غیرد  يا  - 

ـد شـد ، یفس شنا  ــ مشچ ه  ــ یر ــ تر گ ــ ثک زا  و 
 ! دربیم ورف  ار  يا غـم  ـ ههعر یلا کـه جـ رد حـ

د : ــ نتفگ شناد  ـ نزر فـ
ار ! اد  ـــــــــــــــ خ - 

ـی کـه  یر ـ گی فسو مـ دا یـ رد بـه یـ ـن قـ یا تـو 
 ! يزاسیم كاله  ای  ینکیم  ضیرم  ار  دوخ  ای 

ت : ــ فگ
مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 426)

ار  لد  هود  ــــــ نا درد و  يرا  ـــ م ب ــ یر ــــ گی ــ ن م ــ ر م ـــ گا - 
 ! م ـــ نکی ـــ ه م ـــ ضر ـــ اد ع ـــ ها خ ــ گرد ه  ــ ـت ب یا ــ کش ه  ــــ ب

یعوضوم ریسفت   ) ثیدح نآرق و  هاگدید  زا  مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز 
( نازیملا
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فسوی )  / 86 !« ) دینادیمن امش  هک  منادیم  ادخ  زا  یئاهزیچ  و 
میادـخ هاگرد  هب  دوخ  لد  لاح  زا  نم  هک  تسا  یتیاکـش  فسوی  هرطاخ  داـی و  رب  نم  تموادـم  هک  دـیوگیم  نینچ  دوخ  نادـنزرف  هب  وا 

ـم . تسین سو  ـ یأ مـ ـد ، نادر ـ گر نم بـ بـه  ـُب » ِسَتْحَا ـُث ال  ْیَح ِمـْن   » ار مفسوی  هک  نیا  وا و  تمحر  زا  مربیم و 
تا ـ نکـس تا و  ـ کرح عیمج  هدو و  نا بـ ـ ـشرا ـ گدرور هجوتم پـ لاوحا  عیمج  رد  هک  دوخ  راگدرورپ  هب  تبـسن  تسایبنا  بدا  زا  دوخ  نیا  و 

د . ــ نهدیم ما  ـ جنا وا  هار  رد  ار  دو  خـ
دومرف : هک  نیا  زا  دارم 

منکیم »،... هضر  ادخ عـ هاگرد  هب  تیاکشهب  ار  لدهودنا  درد و  »
(427  ) وا مالک  رد  بوقعی  دیما  ربص و  روهظ 

اریز تسین ، تمعن  نادقف  رب  امـش  فسا  لثم  یمئاد  فسا  نیا  مفـسأتم ، شنادقف  زا  مفـسوی و  دای  هب  امئاد  نم  دینیبیم  رگا  هک  تسا  نیا 
ـم فسأ نم تـ اما  دنتسین و  يررض  عفن و  کلام  هک  دیربیم  یناسک  دزن  تیاکـش  لهج  يور  زا  دیوشیم  راچد  یتمعن  نادقف  هب  یتقو  امش 
زا ار مـن  ـ یز ـت ، ـسین ـی  ند ـ ـشن يرما  تساوـخرد  مـه  متیاکـش  نـیا  مربیم و  تیاکـش  هـب  ناـبرهم  ـد  نواد دز خـ فـسو نـ ناد یـ ـ قف زا  ار 

(1 ! ) د ــ ینادی ـ من ا  ــ مش ه  ــ منادیم ک یئاهزیچ  ناحبس  ـد  نواد خـ
 . 134 12 ص :  ناز ج :  ــــ یملا - 1

مالسلاهیلع  فسوی  بوقعی و  یناگدنز  ( 428)
(458)

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 
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ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
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«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 
ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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